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SISSEJUHATUS

Köögi disaini ajaloo teema arendamise impulsi andis mulle 2016. a. Eesti Tarbekunsti- ja

Disainimuuseumis toimunud näitus “Köök. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst Eestis”

(kuraator Kai Lobjakas). See demonstreeris ülevaatlikult Eesti koduköögi evolutsiooni

muutuvates ajaloolistes tingimustes alates 1930. aastatest tänapäevani, rõhutades hilisema

köögi disaini ideeliseid seoseid 20. sajandi esimese kolmandiku modernistlike

prototüüpidega. Näituse sekundaarne materjal, nt erinevad tarbeesemed või väljavõtted

kokandussaadetest osutasid sellele, et disaini pole võimalik vaadelda eraldatuna seda

ümbritsevast kontekstist. Käesolev uurimus peatub 1960. aastate köögi disainil ja selle

perioodi spetsiifilisel kontekstil. Töö analüüsib, kuidas esitati moodsat kööki ja köögidisaini

Eesti NSV ajakirjanduses ning käsitleb selle peidetud tähendusi.

Köök oli nõukogude inimese igapäevaelu osaks. Nõukogude igapäevasus kui uurimistöö

teema oli pikaajaliselt marginaliseeritud, seda eriti endistel Nõukogude Liidu aladel.

Põhjuseks oli väike ajalooline distants ja kultuuri trauma. Lisaks, sulaaegse arhitektuuri ja

tööstuse ökonoomia, unifitseerimise ja lihtsustamise printsiipide tõttu nõukogude arhitektuuri

ja disaini prestiiž langes nii kaasaegsete, kui ka ja arhitektuuriuurijate silmis pikaks ajaks.1

Nõukogude disaini ja olme kultuuri uurimine on siiski tähtis kuna materiaalsed jäljed kaovad

märkamatult, kustudes inimeste mälust ja muutudes ajalooks: “kõik oli igavene kuni seda

enam polnud ” (antropoloogi Aleksei Yurchaki hilissotsialismi kultuurile pühendatud raamatu

nimetus). Huvi nõukogude moe ja disaini historiograafia vastu sai alguse alles 21. sajandi

esimesel aastakümnel ja sai moodsaks teadlaste ringis üle maailma.2 Eestis tegelesid selle

teemaga paljud kunstiajaloolased ja arhitektuuri teoreetikud nt Krista Kodres, Mart Kalm,

Kai Lobjakas, Karin Paulus, Andres Kurg jt veel enne kui teema muutus trendiks.

Vene disainiajaloolase Aleksandr Semjonovi andmetel kasutati 1960. aastatel sõna disain

üsna ettevaatlikult, professionaalide kitsas ringis.3 Disaini mõiste kasutamise vältimine on

3 А. Семёнов, Дизайн Мебели в СССР. Книга 3. Санкт-Петербург: Самиздат, 2017, lk 11.

2 Ю. Карпова, Из области памяти в область истории: к проблеме исторического изучения советской моды
хрущевской эпохи,  lk 109,
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo-izucheniya-sovets
koy-mody-hruschevskoy-epohi (vaadatud 19.05.2022).

1 О. Якушенко, Советская архитектура и запад: открытие и ассимиляция западного опыта в советской
архитектуре конца 1950-х–1960-х годов – Laboratorium, 2016/8 (2), lk 81.
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veel üks põhjustest, miks kaheldi Nõukogude disaini kui fenomeni olemasolus4 ning selle

uurimise vajadus polnud pikaajaliselt ilmne. Disaini peeti poliitilise varjundiga sõnaks, mis

tähistas professionaalset projekteerimistegevust Lääne turumajanduse tingimustes.

Nõukogude Liidus eelistati see asendada väljenditega tehniline esteetika ja kunstiline

konstrueerimine kuni 1987. aastal asutati ametlikult Nõukogude Disanerite Liit.5 Eesti

disainiajaloolane ja -kriitik Karin Paulus tähelepanu, et artikkel disain sisaldub juba 1968.

aasta Eesti Entsüklopeedias,6 mis näitab nii terminoloogia ebaühtsuse kasutuse, kui ka

ideoloogilise surve erinevusi Nõukogude aladel. Selles töös tähistab sõna disain nii

projekteerija (konstruktori, mööblikunstniku, arhitekti või sisearhitekti) tegevust, kui ka selle

tegevuse ning sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste protsesside tulemusena loodud

produkti, nt köögimööblit, köögiruumi või nende projekti.

Nõukogude disainil uurimisteemana on suur potentsiaal, kuna gigantse Nõukogude Liidu

territooriumi olmekultuur erines märgatavalt sõltuvalt kohalikest kultuuriruumidest.

Arhitektuuriajaloolane Juri Gertšuk mainib Balti liiduvabariikide disaini erilist staatust

Nõukogude Liidus. Baltikumis toodetud esemeid peeti legitimeeritud luksuseks. Gertšuk

seostab Balti koduesemete disaini omapära ajaloolise kontekstiga.7 Kuna see Nõukogude

Liidu osa oli annekteeritud hiljem, säilis siin pikemalt ka euroopalik kultuuritraditsioon.

Käesoleva töö üks eesmärkidest on täiendada eelmiseid uuringuid just Eesti NSV disaini- ja

kultuuriajaloo spetsiifikaga.

Eesti NSV koduköögi disaini uurimistöö empiirilise materjali moodustavad eelkõige tekstid,

pildid ja joonised ajakirjast “Kunst ja kodu” (edaspidi KK), mis käsitlevad köögi kujundust.

Populaarne perioodika illustreerib võimu diskursuseid (teatud vormide ja normatiivsete

käitumismustrite propagandat) lisaks hinnalisele faktilisele informatsioonile valitud ajastu

disaini kohta.8 Kultuurilise konteksti laiemaks uurimiseks hõlmab töö valim ka didaktilise

iseloomuga materjale söögivalmistamise ja köögi majapidamise alal, nt artikleid ajakirjast

“Nõukogude naine” (edaspidi NN). Andmete hõlmamine valimisse oli kaalutletud igas etapis.

8 Ю. Карпова, …,  lk 114,
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo-izucheniya-sovets
koy-mody-hruschevskoy-epohi (vaadatud 19.05.2022).

7 I. Gerchuk, The Aestetics of Everyday Life in the Khrushcev Thraw in the USSR (1954–64). – Style and
Socialism. New York : Berg, 2000, lk 82.

6 K. Paulus, Eesti disaini ja reklaami 100 aastat. Tallinn: Post Factum, 2018, lk 9.
5 А. Семёнов, Дизайн Мебели в СССР. Книга 3. Санкт-Петербург: Самиздат, 2017, lk 11.

4 Советский дизайн 1950-1980: был ли дизайн в советском союзе, и почему о нем так мало известно? –
Московский музей дизайна, https://moscowdesignmuseum.ru/exhibitions/4147/ (vaadatud 19.05.2022).
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Siinse töö eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida idealiseeritud köögikuvandit Eesti NSV

kontekstis, kaardistada seda ümbritsenud kultuurilist paradigma ning võrrelda seda köögi- ja

olmekultuuri varasemate uurimustega. 1960. aastate Eesti disain vastas riigi poolt

propageeritavatele sotsmodernistlikele väärtustele. Samal ajal oli moderniseerimine Eesti

köögikultuuris alanud juba sõdadevahelisel perioodil, saksa ratsionaliseeritud köögikultuuri

mõjul. Ka imbusid välismaa disaini trendid 1960. aastatest alates kiiremini tänu kasvanud

kultuurivahetuse võimalustele. Ajaloolased Michael David-Fox ning Gyorgy Petery on

sellega seoses rääkinud ka “poolläbilaskvast membraanist”9 või “nailoneesriidest”,10 mis

asendasid raudse eesriide ida ja lääne vahel.

Antropoloogiast ja sotsioloogiast inspireeritud Nõukogude Liidu disaini- ning

arhitektuuriajaloo uurimused näitavad, et nõukogude köögiga seostati kindlaid elustiile,

vastavaid sotsiaalseid positsioone ja kultuuriliselt sanktsioneeritud rolle. Käesolevas töös

analüüsitakse lähilugemise ning -vaatluse abil, kuidas kujutati kodukööki disaini- ja

kodumajapidamisteemalistes artiklites. Tekstide ja kujutiste võrdlus näitab, kuidas arhitekti

või sisearhitekti loodud projekt langes kokku ajakirjanduses esinenud toitlustuse-, tervise- ja

teiste spetsialistide nõuannetega ühise diskursuse raames. See omakorda võib iseloomustada

disaini autori missiooni ajakirjanduse kontekstis ning laiemalt ENSV ühiskonnas ning

osutada sellele, kuidas eeldati eeskujuliku köögi projektide ning sellega kaasnevate

käitumisnormide realiseerimist ENSVs.

Töö lähtub kirjanduse ülevaate põhjal tehtud mõningatest hüpoteesidest Eesti NSV

koduköögi kuvandi suhtes. Tänu kultuurilisele sugulusele saksa köögikultuuriga oli Eesti

koduköögi kuvand Nõukogude keskklassi inimese jaoks lääneliku kultuuri näide,

legitimeeritud luksus, mis käivitas ideoloogiliselt taunitava demonstratiivse tarbimisiha.

(Pseudo)teaduslik diskursus koos esteetiliste hoiakutega kinnitasid patriarhaalset režiimi

vaatamata väidetavale naiste emantsipeerumisele ka Eesti NSVs. Köögi kuvand esitas

utoopilist unistust kõrgtehnoloogilisest tulevikust, mis oli 1960. aastate Eesti NSV reaalsusest

veel kaugel. Ebamugavad teemad vaikiti maha, nt köögitehnika defitsiidi probleem, või

10 G. Petery, Nylon Curtain - Transnational and Trans Systemic Tendencies in the Cultural Life of State-Socialist
Russia and East-Central Europe. – Slavonica, Vol. TO,NO.2, November 2004, lk 114,
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/sla.2004.10.2.113 (vaadatud 19.05.2022).

9 M. David-Fox, The Iron Curtain as Semipermeable Membrane. – Cold War Crossings: International Travel and
Exchange Across the Soviet Bloc, 1940s-1960s. Arlington: Texas A&M University Press, 2014.
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maskeeriti nad juhtides tähelepanu kõrvale teistele teemadele, nt värvikasutusele. “Tee ise”

köögimööbli projektid olid arhitekti või mööblikunstniku kriitlise mõtlemise vili ning

sõltumatu loominguline praktika, mida saab võrdsustada Michel de Certeau’ vastupanu

praktikate ja võimalusega pageda sovetiseeriva võimu kontrolli alt oma kodusesse ruumi.

Dekooril tarbekunsti näol oli samuti tähtis roll Eesti NSV köögikuvandi kujunemisel, kuigi

see ei vastanud sotsmodernismi tööstusliku ratsionaliseerimise ideele ja hea maitse

kontseptsioonile.

Töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimene nendest tutvustab teemat üldisemalt jagunedes

viieks alapeatükiks. Alguses tõstab see esile koduköögi kui mitte kanoonilise disainobjekti

väärtust ning põhjendab teema uurimise vajadust. Siis tutvustab peatükk 1960. aastate

poliitilise ja esteetilise pöörde konteksti, markeerides ajakirjanduse rolli ENSV koduköögi

ning sellega seonduvate praktikate ideaalide kujunemises. See osa keskendub samuti

eelnevalt välja antud disaini- ning arhitektuuriajaloo kirjandusele, võrreldes erinevate autorite

positsioone käsitletava teema suhtes ning rõhutades interdistsiplinaarse lähenemisviisi

vajadust. Samaaegselt seletatakse töös kasutatud võtmemõisteid nagu nt disain, disainobjekti

biograafia ja sotsioloogiast pärinevaid demonstratiivne ning kujuteldav tarbimine. Peatüki

lõpus on põhjendatud ajakija NN ning almanahhi KK uurimismetoodika kvalitatiivse

sisuanalüüsi raames.

Teine osa analüüsib empiirilist materjali jagunedes omakorda viieks alapeatükiks. Alustuseks

tutvustab peatükk lähemalt KK ning NN spetsiifikat arvestades nõukogude

ajakirjandussüsteemi tingimusi, kaalutledes artiklite autorite positsiooni ning nende eelistatud

modernistliku köögi kujutamisviise. Siis käsitleb see KK-s ning NN-s loodud ideaalse nö

teoreetilise köögi kuvandit ning selle erinevaid külgi nagu seda esitasid disainerid, arhitektid,

kokad ja teised spetsialistid. Siia kuuluvad köögi plaanilahendused, tehniline varustus,

mööbel, esteetilis-hügieeniline režiim ja toiduvalmistamispraktikad. Sellega kontrasteerub

teravalt järgmine osa, mis keskendub nendele tekstidele, mis eeldasid köögidisaini ning

erinevate praktikate ellu viimist, näidates vastuolu ideaalide ja tegelikkuse vahel. Peatüki

viimased osad lähenevad köögi probleemile portree, natüürmordi ja maastiku motiivide

kaudu, mis täiendasid köögiteemalisi artikleid KK-s ja NN-s ning väljendasid suhtumist

köögidisaini ja -töö probleemidesse.
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Uurimuse viimane peatükk annab ülevaate saadud tulemustest ning võrdleb neid varasemate

Nõukogude olme ja disaini uurijate seisukohtadega. See osa vaatab üle igapäevase disaini

uurimise probleemi köögi disaini näitel ja võrdleb seda algse hüpoteesiga 1960. aastate köögi

kuvandi äärmise tähtsuse kohta. Seejärel loetletakse empiirilise materjali uurimise põhjal

tehtud järeldused esteetiliste, hügieeniliste ja teaduslike standardite rakendamise kohta

praktikas. Rõhutatakse erinevusi ajakirja lehe ideaalse köögi kuvandi ja igapäevaelu

praktikate vahel ning sellega seotud vastuolulisi konnotatsioone. Samuti kommenteeritakse

disaineri kui agendi rolli ENSV sotsiokultuurilises ruumis.
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1. KODUKÖÖK DISAINIAJALOO FOOKUSES

1.1. Profaansed objektid disainiajaloo uurimisteemana

Teaduslik huvi lähimineviku olmeobjektide vastu kerkis esile 1980. aastatel koos nn

materiaalkultuuri uurimise pöördega (material-cultural turn). Kuigi see kriitilise teooria haru

sai alguse arheoloogias ja antropoloogias, muutus see interdistsiplinaarseks oma käsitletavate

teemade avara diapasooni tõttu. Materiaalse kultuuri uurimuse huviorbiidis olid füüsilised

objektid, mille keskel inimene elas, mida ta kasutas ning millega ta suhestus. Esemete kaudu

uuriti eelkõige ideid ja kultuuriväärtuse hierarhiat.11 1990.-2000. aastatel ühinesid materiaalse

kultuuri uurijatega kunstiajaloolased, arhitektuuri-, disaini- ja kodukultuuri uurijad.12 Ilmusid

uued teoreetilised voolud (uusmaterialism, objektidele orienteeritud ontoloogia, materiaalne

feminism, asjade teooria jne), mis olid osaliselt nende uuringutega seotud.

Materiaalse kultuuri uurimise laine on muutnud ka arhitektuuri- ja disainiajaloolaste

lähenemisviise. Selles valguses kritiseeritakse nn heroilist disainiajaloo interpreteerimist

positivistlikus vaimus.13 Disainiajalugu pole vaid kronoloogiliselt järjestatud elitaarsete

disaintoodete kirjeldus, kus progressiivsete kangelastena astuvad esile staararhitektid ja

-disainerid. Selline ajalookirjutus loob piiratud ja moonutatud ettekujutuste, milles

igapäevase elukeskkonna kujundasid valitud isikud. Sellele osutab oma raamatus

“Materiaalne kultuur ja massitarbimine” (1987) materiaalkultuuri üks esimestest uurijatest,

antropoloog Daniel Miller.

Sarnasel viisil uurib materiaalset kultuuri sotsioloogia nn asjade sotsioloogia kaudu. See

tegeleb objekti karakteristikate ja kasutamispraktikadega, mis viitavad neid loonud ja

kasutanud ühiskonna väärtustele. Selle osa tarbimise sotsioloogia keskendub asjade rollile

sotsiaalses struktuuris ning sellele, kuidas asjade tarbimise kaudu konstrueeritakse erinevaid

elustiile 14. Asjade- ning tarbimissotsioloogia meetodid sarnanevad asjade arheoloogiaga,

14 О. Гурова, От товарища к товару.  – Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. Новосибирск:
Новосибирский Государственный Университет, 2005, lk 36.

13 L. R. Morales, A critical review of design history: From the individual artist to the social agent. – Strategic
Design Research Journal 8(1), 2015,  lk 4.

12 D. Hicks, The Material‐Cultural Turn: Event and Effect – The Oxford Handbook of Material Culture Studies
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199218714.001.0001/oxfordhb-978019921871
4-e-2

11 E. Bardone, M. Kaaristo, K. Jõesalu, E. Kõresaar, Mõtestades materiaalset kultuuri. – Studia vernacula, ISSN
2504-6748 (2019) november, lk 12.
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Briti arheoloogi Victor Buchli lähenemisviisiga.15 Nii sotsioloog, kui ka antropoloog uurivad

asju ning nende kasutamismustrieid, et rekonstrueerida uuritava ühiskonna valitsevate või

omavahel konkureerivate tähenduste süsteemi, nende seoseid ja hierarhiat.

Sotsioloogia klassik Thorstein Veblen kirjeldas silmatorkavat asjade tarbimist raamatus

“Jõudeklassi teooria” (1899). Tema järgi tarbimine ei piirdu funktsionaalsete vajadustega.

Tarbimine on demonstratiivne praktika, mille kaudu ühiskonnaliige tahab näidata enda

sotsiaalset staatust võimalikult kõrgena, samastudes sümpaatse sotsiaalse grupiga

(“bandwagon effect”). Sarnaseid ideid väljendasid hiljem ka Prantsuse kultuuriteoreetik Jean

Baudrillard raamatus “Objektide süsteem” (1968) ja sotsioloog Pierre Bourdieu raamatus

“Eristamine: maitseotsuste sotsiaalkriitika ” (1979). Paradoksaalne on see, et marksistlikud

teooriad, mis kritiseerivad lääne tarbimisühiskonna võimumehhanisme sobivad ka nõukogude

tarbimismudelite kirjeldamiseks.

Nende tööde mõjul on laienenud ka disaini ja tarbimise uurimiste geograafia, ulatudes

Euroopast ja Ameerikast väljapoole jõudes 21. sajandi alguses Nõukogude Liiduni. Suhe

disaini kui praktikasse ja selle tulemusena loodud tootesse on samuti muutunud.

Disainobjektile või selle märgile võib omistada agentsust, ehk võimet mõjutada

sotsiokultuurilist ruumi. Asjad justkui elavad “ühiskondlikku elu” (social live).16 Tähtis on

disaini objekti terviklik biograafia, mida kujundavad erinevad protsessid: projekteerimine,

tootmine, turundus, müük, tarbimine ning järelelu (ill 1.1.1.).17 Käesolev uurimus lähtub

disainiobjekti biograafia ideest, kuid empiirilise materjali ning ka ajaloolise konteksti

omapära sätestab selle kasutusele oma piirangud. Muu hulgas ei anna see ettekujutust

köögidisaini tarbija perspektiivist.

ill 1.1.1.

Disainobjekti teekond.
Tootmise ja tarbimise vahel.

17 J. Karpova, Comradely Objects: Design and Material Culture in Soviet Russia, 1960s-1980s. Manchester:
Manchester University Press, 2018, lk 2.

16 J. Hoskins, Agency, Biography and Objects. – Handbook of material culture, 2006, lk 74 .
15 V. Buchli, An Archeology of Socialism. Oxford: Berg, 2000.
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Nõukogude koduköögi disaini ja selle kuvandi mitmekülgseks analüüsiks asja sotsioloogia

või objekti biograafia vaimus on vajalik ajaloolise konteksti ülevaade. 1960. aastate mööbli

ajalugu aitasid kaardistada Aleksandr Semjonovi monograafia “Mööblidisain Nõukogude

Liidus”, Julia Karpova raamat “Seltsimehelikud asjad”. Vene sotsioloogi Olga Gurova

artiklite kogumik “Inimesed ja asjad Nõukogude kultuuris” ning ajaloolase Christine

Varga-Harris’e “Lood majast ja kodust” kirjeldavad mainitud perioodi tarbimispraktikaid

ning vaatlevad kriitiliselt statistilisi uuringuid, varustades lugejat instrumentaalse

mõisteaparatuuri ja viidetega klassikalistele sotsioloogia teooriatele. Töö teoreetiline osa

tugineb oluliselt ka antropoloogide Victor Buchli, Aleksei Yurchaki ning

arhitektuuriajaloolase Susan E. Reidi artiklitele. Lisaks olid kaasatud muuseumide materjalid,

nt temaatiliste näituste materjalid: ETDMi 2016. a. “Köök. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst

Eestis”, New Yorgi moodsa kunsti muuseumi 2011. a. “Tööpind: Disain ning kaasaja köök”

ning Moskva Disainimuusemi koduleheküljel avaldatud artiklid.

1.2. Koduköögi disain sotsmodernismi režiimis

Nõukogude arhitektuuri ja kultuuri uurijad nõustuvad ühemõtteliselt, et 1950. aastate lõpp ja

1960. aastate algus tõid kaasa olulise paradigmaatilise nihke, kultuuriliste ja poliitiliste

väärtuste kapitaalse muutuse, mis puudutas kõiki valdkondi. Peale Stalini surma 1953. aastal

Nõukogude totalitaarne režiim leevendas oma haaret. Samal ajal püüdis riik avalikku ja

isiklikku elusfääri valvsalt reguleerida. Uuteks kontrolli tööriistadeks olid kõikvõimalikud

bürokraatlikud institutsioonid.

Populaarperioodikat peavad paljud uurijad samuti oluliseks võimu direktiivide teejuhiks.

Sellega seostuvad arvukad 1950. aastate lõpul või 1960. aastate alguses ilmumist alustanud

kodumajapidamise- ja -kujunduseajakirjad (Karpova, Reid, Varga-Harris). Disaini,

arhitektuuri ja teiste materiaalse kultuuri uuringute hinnangud lahknevad just vaadeldava

ajastu võimu ideoloogilise surve mõju suhtes. Ideoloogilise surve ülehindamine viib

paratamatult disaineri ja tavalise tarbija agentsuse alahindamisele. Kõikehõlmavat olme

sovetiseerimist takistasid lisaks reaalelu tingimused, nt plaanimajanduse vead ja piiratud

ressursid.
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1955. a. NLKP KK ja NSV Liidu Ministrite Nõukogus võetakse vastu “Määrus liialduste

likvideerimisest projekteerimise alal ja ehituses” ning “Edaspidise industrialiseerimise,

elukvaliteedi parandamise ning ehituse hinda alandamise määrust” ("Постановление об

устранении излишеств в проектировании и строительстве"; "О мерах дальнейшей

индустриализации, улучшению качества жизни и снижении стоимости

строительства"). Riiklikuks eesmärgiks oli arhitektuurse vormi moderniseerimine ja täielik

industrialiseerimine. Mart Kalm on seda uut esteetilist režiimi nimetanud sotsmodernismiks.18

Elamuid projekteeriti enneolematus mastaabis lähtudes eelkõige utilitaarsetest eesmärkidest

ja tootmise võimalustest, arvestades 9m2 ühele inimesele, mis pidi tulevastes ehitusetappides

järkjärguliselt tõusma.19 Nõukogude arhitektuuri ideoloogid uskusid, et ratsionaalselt

projekteeritud ruum võib muuta inimeste elu mugavamaks.20 See teooria kordas 1920.-30.

aastate funktsionalistide ja konstruktivistide ideid, kuid tegelikus elamuarhitektuuris viis see

äärmusliku monotoonsuseni.

Varga-Harris juhib tähelepanu sulaaegses ajakirjanduses kasutatud terminile “väike

arhitektuur”, mille all mõisteti tihtipeale et mööbel toimib elamu välisarhitektuuri ideelise

pikendusena21. See pidi olema kooskõlas uue elamuarhitektuuri põhimõtetega:

standardiseeritud, kompaktne, tööstuslikult toodetud ja selle kuvand vastandus eelneva

aastakümne raskepärasele ja klassikalise dekooriga stalinistlikule mööblile. Mööbli ja

ruumide minimaalsust esitati eelisena, põhjendades seda ratsionaalsete argumentide abil.

Kuigi sotsmodernism mööblidisainis polnud nii lapidaarselt käsitletud nagu arhitektuuris,22

nõukogude koduköögi disaini biograafia arengus oli piisavalt tõsiseid piiranguid.

Koduköögi kuvandit vormisid ka tootmise võimalused ja projekteerimise protsessi

spetsiifilised iseärasused, mh keeruline mitmeharuline teadusinstituutide süsteem, mille

keskus asus Moskvas. Aastal 1962 asutati Üleliiduline esteetika teadusliku uurimise instituut

22 Советский дизайн 1950-1980: был ли дизайн в советском союзе, и почему о нем так мало известно? –
Московский музей дизайна, https://moscowdesignmuseum.ru/exhibitions/4147/ (vaadatud 19.05.2022).

21 C. Varga-Harris, the Stories of House and Home. Soviet Apartment Life during the Khrushchev Years.
London: Cornell University Press, 2015, lk 39.

20 S. E. Reid, The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific-Technological Revolution – Journal of
Contemporary History vol 40, nr 2, lk 293.

19 K. Kodres, Ilus maja, kaunis ruum : kujundusstiile Vana-Egiptusest tänapäevani, Tallinn: Prisma Prindi
Kirjastus, 2001, lk 285.

18 M. Kalm, Modernistliku ehitatud keskkonna kujunemine (1955-1960. aastad), Eesti kunsti ajalugu 1940-1991
I osa, Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2013, lk 415.
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VNIITE (ВНИИТЕ), samuti Üleliiduline mööbli projekteerimise, konstrueerimise ja

tehnoloogia instituut (Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический

институт мебели), kus töötasid kõige mõjukamad Nõukogude Liidu mööblikunstnikud (sh

Eesti arhitekt ja mööblikunstnik Edgar Velbri). 1963. aastal ühendus sellega veel Mööbli

projekteerimise ja konstrueerimise keskbüroo (Центральное проектно-конструкторское

бюро по мебели). Alates aastast 1967 väljastas see kvaliteedi märki (знак качества), mis

tähendas toodete lubamist tööstustootmisesse.23 Vaatamata püüdlusele kontrollida toodete

kvaliteeti, polnud turukonkurentsi puuduse tingimustes tehastel motivatsiooni

moderniseerimiseks, keerulisemate tehnoloogiate rakendamiseks ning koostööks

mööblikunstnikega. Tehase tehnikud lihtsustasid tihti mööbliprojekte enda arusaama järgi.24

1.3. Koduköögi vallutavad või vabastavad ajakirjad

Reid rõhutab, et majapidamis- ning kodukujundusajakirjanduse roll koduolme maastiku

kujunemisel muutus oluliseks 1960. aastatel.25 Tema arvates kodune elu ja privaatsfäär oli

koloniseeritud erinevate valdkondade ekspertide poolt. Arstid, arhitektid, dietoloogid ja

õpetajad esitasid ajalehtedes ja ajakirjades jooniseid, tabeleid ja statistikat, mis tutvustasid

koduelu ratsionaalset organiseerimist progressi vaimus. Kodumajapidamise (домоводство)

ümber kasvas teaduslik diskursus ja ilmusid uued abstraktsed standardid, mille poole pidi

ajakirja (nais)lugeja püüdlema. Samanimeline õppeaine ilmus 1950. aastate lõpu

kooliprogrammis, mille raames õpetati tüdrukuid tervislikku toitu valmistama, koristama

hügieeni reeglite järgi, õmblema. Reid nimetab seda teadus-tehnilise progressi

kodustamiseks. Manifesteerides naiste emantsipeerimist ja vabanemist ebateadlikust

“köögiorjusest” (Lenini väljend), kinnitas see implitsiitselt kogu kodutööd naiste

vastutusalana.

Nagu Reid märkis, kodumajapidamise ning -kujunduse ajakirjade peamiseks sihtgrupiks olid

eksklusiivselt nõukogude naised. Põhjuseks oli varjatud sooline ebavõrdsus, mis pani

vastutuse kogu kodutöö ja hoolduse eest ainult töötava naise õlgadele. Naised olid seega ka

kodukaupade peamisteks tarbijateks. Majapidamise ja köögi korrastuse nõuandeid

kombineeriti tihti moe teemaga. Nõukogude moeuuringutes samuti pööratakse tähelepanu, et

25 S. Reid, The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific-Technological Revolution. – Journal of
Contemporary History 2005, vol. 40, no. 2, lk 297.

24 K. Kodres, Ilus maja… 2001, lk 288.
23 A. Семёнов, Дизайн Мебели в СССР. Книга 3. Санкт-Петербург: Самиздат, 2017, lk 26
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elegantse nõukogude naise kuvand oli kummalisel moel ühendatud ühiskonna teadvuses

töötava ema topelt koormusega.26 Naise elegantne väljanägemine pidi justkui demonstreerima

ka tema oskuslikkust kodumajapidamises.27 Ajakirjanduse kaudu levivate normatiivsete

progressi, hügieeni, moe ja emantsipeerumise retoorika tähendus oli märkimisväärne, kuid

selle taustal joonistusid välja ka konkureerivad implitsiitsed diskursused. Sellele osutavad ka

teised uurijad. Konkureerivate diskursuste esitamine oli kompromissiks, mis aitas maskeerida

tegelike olmeprobleemide tõsidust.

Teadusliku diskursuse raames tutvustasid artiklid köögi temaatikaga seoses keemiatööstuse ja

üldise elektrifitseerimise saavutusi, mis pidid kergendama perenaise tööd ja samas andsid

juhiseid, kuidas ise meisterdada köögimööblit ja lahendada toodete puuduse ja madala

kvaliteedi probleeme oma kätega. Kui Reid näeb selles nähtuses võimu süsteemi vigade

parandamise püüdlust, siis Semjonov ja Gurova peavad DIY projekte autonoomseks

loominguliseks praktikaks, mis aitas individualiseerida ja kohandada kodusisustust, isegi

libiseda mingil määral režiimi kontrolli alt (Michel de Certeau kirjeldatud vastupanu

praktikate vaimus). Semjonov kirjutab ka kontseptuaalsetest “paberprojektidest”, mida

avaldati ajakirjanduses erinevatel aegadel. Nad ei olnud seotud tööstuse, riiklike tellimuste ja

standarditega ning püstitasid eelkõige loomingulisi eesmärke. Disainiajaloolane Julia

Karpova tunnistab samuti nõukogude arhitektide ja disainerite võimet säilitada kriitilist

positsiooni ning nende siirast tahet lahendada olmeprobleeme.28

1.4. Hea maitse alatarbimise ühiskonnas

Populaarseks teemaks kodukujunduse valdkonnas oli hea maitse kontseptsioon, mis väljendus

lihtsuse ning otstarbekuse tasakaalus. Kaasaja maitse vastandus 1950. aastate

väikekondanlikele ideaalidele. Asjade ihaldust ja ahnust peeti patuks kuna sotsialismi

kõrgeks ideaaliks oli postmateriaalne maailm. Selles utoopilises tulevikus pidi asju olema

külluses, mistõttu nende fetišistlik väärtus pidi kaduma ning jääma vaid ühemõtteline

funktsioon. 1960. aastate ajakirjanduse üks klišeedest oli “ei midagi liigset” (“ничего

28 J. Karpova, Comradely Objects: Design and Material Culture in Soviet Russia, 1960s-1980s. Manchester:
Manchester University Press, 2018, lk 7.

27 S. Reid, The Khrushchev Kitchen … 2005, vol 40, nr 2, lk 295.

26 Ю. Карпова, Из области памяти в область истории: к проблеме исторического изучения советской
моды хрущевской эпохи,  lk 113,
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo-izucheniya-sovets
koy-mody-hruschevskoy-epohi (vaadatud 19.05.2022).
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лишнего”). Reid ning Yurchak arvavad, et hea maitse didaktilise diskursuse abil püüti

nõukogude kodanikus kasvatada armastust askeetliku eluviisi vastu, mis pidi lepitama inimesi

defitsiidiga tekitatud pingega. Karpova mainib head maitset kui nõukogude reformistliku

intelligentsi ideoloogilist hoiakut, mille abil püüti võidelda vihatud stalini aja ideaalidega.29

Samal ajal just “mõistlik vajadus” oli ametlik “objektiivne” kategooria, mida võeti

plaanimajanduse tootmise arvestuste aluseks. Kunstlikku tarbist (искусственное

потребление) tauniti kui väliste faktoritega (nt reklaamiga) provotseeritud kodanlikku

tarbimisviisi.30

Veel üheks vastuoluliste diskursuste leppimise näiteks on dekoreerimise ja

individualiseerimise teemad, mida käsitleti kodukujundusajakirjades 1960. aastate algusest,

vaatamata avalikult propageeritavatele sotsmodernismi väärtustele. Dekoori abil soovitati

luua kodusust ja modernset hubasust, mis läheb lahku Gurova kirjeldatud asjadest

vabanemise ideoloogiast (развеществление)31 ja hea maitse mõistest. Varga-Harris märgib,

et isegi köök pidi esindama korraga nii teaduslikku ratsionaalsust, kui ka inimlikkust.32

Kiideti tarbekunstiesemeid traditsioonilistes rahvakunsti tehnikates, mis pidi rõhutama

nõukogude interjööri rahvuslikkust. Dekoori ülesannet täitsid muuhulgas teistest

liiduvabariikidest toodud suveniirid. Tähelepanu pöörati värvikasutusele, mis pidi looma

köögis rõõmsameelset psühholoogilist atmosfääri ning leevendama perenaise füüsilist

väsimust. Õige värvi valik pidi justkui lahendama ruumipuuduse probleemi, tegema kitsad

madalate lagedega korterid visuaalselt avaramateks. Selliseid nõuandeid võib kategoriseerida

kui normist distantseeritud praktikaid,33 mida samas õigustatakse domineeriva diskursuse

argumentatsiooni abil.

1960. aastate tarbimismustrites eraldatakse veel polaarseid normatiivsete tarbimispraktikate

suhtes diferentseeritud praktikaid, mida tegid võimalikuks sotsiaalsed sidemed, Nõukogude

inimese jaoks tähtsaim kapitali vorm. Nõukogude tarbimisel olid omad “pimedad küljed”

33 О. Гурова, От товарища к товару…, lk 27.

32 C. Varga-Harris, the Stories of House and Home. Soviet Apartment Life during the Khrushchev Years.
London: Cornell University Press, 2015, lk 36.

31 О. Гурова, От товарища к товару…, lk 21.
30 О. Гурова, От товарища к товару…, lk 23.

29 Ю. Карпова, Из области памяти …, lk 110,
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo-izucheniya-sovets
koy-mody-hruschevskoy-epohi (vaadatud 19.05.2022).
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nagu nt ebaseaduslik kauplemine ja mitteformaalsed teenused.34 Auto, maja või suvila

omamise paratamatuks tingimuseks oli lojaalsuse väljendamine ja koostöö nõukogude

võimuga.35 Diferentseeritud sümboolne tarbimine vastandus ideoloogiliselt legitimeeritud

normatiivsete praktikatega tekitades topeltstandardeid nn alatarbimise ühiskonnas (общество

недопотребления).36

Võib-olla just ideoloogiline askees ja tarbekaupade defitsiit käivitasidki soovi matkida Lääne

keskklassi elustiili. Selle tegevuse edukus vaatamata poliitilise ja majandusliku olukorra

tingitud takistustele oli jõukuse näiliseks sümboliks. Ametlikul tasemel võideldi Lääne

kultuuri eeskujude ning kodanliku moe levimisega. Tauniti ületarbimist ja fetišismi kui

inimese madalaid egoistlikke instinkte, mis vastandusid kõrgetele vaimsetele väärtustele ja

ühiskonna heaolule.37

Samal ajal hakkasid ringlema esimesed Lääne arhitektuuriajakirjad (nt Domus),38 välismaale

sõitsid esimesed turistid, toimusid rahvusvahelised üritused (nt 1959. a. Ameerika

tööstustoodete väljapanek Moskva Sokolniki pargis), mis esitasid hoopis teistsugust

elustandardit. Sarnasel moel tegutsesid ka kodumaised ajakirjad ja kataloogid tekitades

tarbimisvalikute illusioone ning efekti, mida antropoloog Sergei Ušakin nimetas

kujuteldavaks tarbimiseks.39 Kõik see provotseeris Vebleni kirjeldatud soovi eristuda teistest,

näidata oma sotsiaalset positsiooni diferentseeritud praktikate abil kätte saadud asjade kaudu.

Köök kui Nõukogude kodaniku kodu süda oli ideoloogilise tähtsusega ruum, kultuuri- ja

tarbimismudelite võitlusväli. Köögi ikonograafia sai poliitiliseks peale 1959. aasta “köögi

debatti” USA presidendi Richard Nixoni ja Nõukogude Liidu kommunistliku partei I

sekretäri Nikita Hruštšovi vahel Moskva Sokolniki pargis, mis toimus mikrolaineahju ning

nõudepesumasinaga varustatud General Motors’i köögi taustal. Köök sümboliseeris selles

vaidluses võistlevaid eluviise, kultuuri ja tehnilist progressi. Viimane aspekt sümboliseeris

kaudselt ka külma sõja konkureeritavate poolte võidurelvastumist, mis oli omavahelise

39 S. Oushakine, “Against the Cult of Things”: On Soviet Productivism, Storage Economy, and Commodities
with No Destination. – The Russian Review 2014 (apr), lk 216.

38 A. Семёнов, Дизайн Мебели в СССР. Книга 3. Санкт-Петербург: Самиздат, 2017, lk 46.
37 О. Гурова, От товарища к товару…, 2005, lk 25.
36 О. Гурова, От товарища к товару…, 2005, lk 22.
35 A.Kurg, Almanahh “Kunst ja Kodu” 1973–1980. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, 2 (13), lk 116.

34 Ю. Карпова, Из области памяти …, lk 113,
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo-izucheniya-sovets
koy-mody-hruschevskoy-epohi (vaadatud 19.05.2022).
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konkurentsi peamiseks väljundiks. Vaatamata köögimööbli ja köögitehnika faktilisele

teravale defitsiidile Nõukogude Liidus 1960. aastatel, konstrueeriti köögi idealiseeritud

kuvandit üsna hoolikalt läbi ajakirjanduse, televisioonisaadete ning näidiskorterite ja

eksperementaalmööbli näituste kataloogide.

Reid kirjutab, et Nõukogude Liidu poliitiline ekspansioon koduköökidesse kaotas erinevusi

kodukultuurides, unifitseeris ja ühtlustas neid. Toimus sümboolne tsiviliseerimine või

sovetiseerimine, eriti sõjajärgselt liitunud regioonides. Yurchak, Gurova ja Buchli peavad

Eesti NSVd hoopis erandiks, kuna siin säilis veel sõjaeelne hästi korraldatud olmekultuur ja

endise Weimari Saksamaa tugev kultuurimõju. Eesti koduköögi organiseerimine oli

eeskujulik üldisel taustal, kuna juba 1930. aastatel levisid siin saksa ja ameerika

kodumajapidamise raamatud.40 Linda Kaljundi nimetas oma artiklis “Kodu ja kunsti juurest

elukeskkonnani” eesti kodukultuuri, mida levitati mh almanahhi Kunst ja kodu kaudu,

poliitilise režiimi vastupanu vormiks. Tema arvates andis privaatsfäär justkui võimaluse

pääseda riigi ideoloogilise kontrolli alt.41

1.5. Ajakirja tekstide ning kujutiste lähilugemine

KK ja NN sisu ja tähenduse uurimiseks objekti biograafia ja asja sotsioloogia vaimus on

valitud kvalitatiivne sisuanalüüs. See on konteksti arvestav empiiriline lähenemine, mis on

piisavalt paindlik ning lubab keskenduda olulistele tähendustele. Tundlik ja täpne

kvalitatiivne sisuanalüüs ei eelda ranget kodeerimissüsteemi ja võimaldab süstematiseerida

materjali uurimise protsessis. Töö käigus on võrreldud erinevate teemade käsitlusi kogu

valimi lõikes: nt hea maitse kontseptsiooni, hügieeni, „tee-ise“ projekte jm. Töös domineerib

induktiivne lähenemine, ehk selles välditakse eelnevalt määratletud kategooriaid ning

järeldused põhinevad enamasti KK ning NN artiklitest saadud andmetel. Töö ei lähtu

tervikteooriatest, kombineerib meetodeid ning kasutab eri valdkonadadest pärinevaid

mõisteid.

Käesoleva töö puhul on relevantse kvalitatiivse analüüsi üheks oluliseks meetodiks peetud

lähilugemist (close reading, close analysis). Lähilugemine on mõtlik ja tähelepanelik teksti

41 L. Kaljundi, Kodu ja kunsti juurest elukeskkonnani: almanahh Kunst ja Kodu 1970. aastatel. – KUNST.EE,
2002/3, lk 33.

40 S. Reid, The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific-Technological Revolution. – Journal of
Contemporary History 2005, vol 40, nr 2, lk 301.
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uurimine, mis keskendub teksti sisulisele ja vormilisele tasandile selle sügavama arusaamise

eesmärgil. See ei kasuta valmismeetodeid, leiutades neid vastavalt käsitlusaine vajadustele.42

See lähtub hüpoteesist, et ükski detail pole juhuslik. Selle abil võib välja valgustada ridade

vahele peidetud latentset sisu ja konnotatsioonide varjundeid, võttes arvesse erinevaid

tõlgendusi.43

KK-s ning NN-s esitatud visuaalne materjal on rikkalik ja mitmekesine ning moodustub

diskursuse lahutamatu osa. Köögidisaini puhul tundusid eriti olulistena sisearhitektide ja

arhitektide tehtud joonised ning köögimööbili ja -ruumi fotode valik. Köögikuvandi ning

sellega seotud kultuuri konstrueerivad ning taastoodavad ka alguses teisejärgulistena paistnud

olmeelu, köögikraami ja inimesi kujutavad karikatuurid, sketšid, lehtede graafilised

kaunistused. Nende seas sai eraldada ka kunstiajaloost tulenevaid žanre nagu nt portree,

natüürmort, maastik, mille kaudu on püütud läheneda köögidisaini teemale.

Nimetatud kirju visuaalmaterjali käsitlusviis toetub osaliselt sotsiosemiootikute Gunther

Kressi ja Theo van Leeuweni teosele “Kujutiste lugemine. Visuaaldisaini grammaatika”.44

Kujutiste analüüsil oli nimelt püütud keskenduda mitte üksnes üksikutele detailidele, kuid

vaadelda teksti ja pilti integreeritud tervikuna.45 Kujutiste analüüs põhineb eeldusel, et iga

pildi taga on selle looja huvid, eelarvamised, sotsokultuuriline taust ning selle esitlus on alati

koormatud ideoloogia ning väärtustega. Pilt muutub seega kultuuriliselt kodeeritud märgiks.

Käesoleva töö käigus oli püütud koduköögi pildilisi ja tekstilisi kooslusi tõlgendada

koduköögi disainobjektina uurimise eesmärgil. Märkide dekodeerimisel aitas kaasa ajaline

distants 1960. aastate tegelikkusest.

45 V. Kalmus, Kujutiste lugemine. – Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õppebaas, 2015,
https://samm.ut.ee/kujutiste-lugemine (vaadatud 16.05.2022).

44 G. Kress, T. Leeuwen, Reading Images: the Grammar of Visual Design. New York: Routledge, 2007.

43 M. Allen, Close Reading. – The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods. Los Angeles:
SAGE, 2017, lk 136.

42 E. Laanes, Kultuurianalüüs. – Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia, Tallinn: TLÜ kirjastus,
2016, lk 284.
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2. ENSV KODUKÖÖGI KUVANDID

2.1. Modernistlik köök ENSV ajakirjanduse kontekstis

Käesolev peatükk peatub mitmetel aspektidel, mis mängisid rolli 1960. aastate ENSV köögi

kuvandi kujunemises NN-s ja KK-s. Peatüki esimene osa vaatleb ajakirja ja almanahhi

üleliidulise ajakirjanduse püramidaalse süsteemi osadena ning kaalutleb selle olulise, paljude

disainiajaloolaste arvates määratleva, asjaolu mõju köögiteemalistele artiklitele. Peatüki teine

osa arutleb KK ja NN-ga kaastööd teinud autorite erialase tausta üle, mis samuti mõjutas

antud materjali sisu ja iseloomu. Kolmas osa on pühendatud ENSV modernistliku köögi

propageeritavate artiklite kokkupuutepunktidele 1930. aastate ehk esimese modernismi laine

ajakirjandusliku traditsiooniga. Viimane osa käsitleb eeskujuliku köögi kujutamisviise KK-s

ning NN-s, arvestades eelpool mainitud konteksti.

2.1.1. KK JA NN nõukogude ajakirjanduse hierarhias

NN esimene number ilmus oma nime all aastal 1952. Selle eelkäijaks oli a. 1924–40 ning

1945–51 ilmunud Eesti Naine. Algupärane nimetus taastati aastal 1989.46 EKP Keskkomitee

Kirjastuse ajakirjana pidi NN esindama ametlikku poliitilist ja ideoloogilist vaatepunkti.

Esimestel lehekülgedel trükiti parteiliidrite kõnesid, ülevaateid parteiorganite tegevustest,

loosungeid jms vastavalt üleliidulisele mallile. Ometi oli toimetuskolleegium 1962.-86.

aastani peatoimetajana töötanud Silvia Kuulpaki sõnul “oma tegemistes võrdlemisi vaba

niikaua, kui see sobis ideoloogiaga”.47 Tõepoolest, ENSV perioodilise väljaande

regionaalsus, spetsiifiline temaatika ja kitsam sihtrühm määratlesid taolise ajakirja madalama

hierarhilise positsiooni, mis tagas omakorda väiksema tsensuuri surve ning laiema ruumi

manööverdamiseks.48 NN ilmus sagedusega üks kord kuus tiraažiga 70 000-190 000, mis oli

üsna suur number ENSV jaoks. Ainukesel naistele suunatud ajakirjal ENSVs oli lugejate

silmis suur kaal.49

49 M. Raud, Oodatud ja …  (vaadatud 04.11.2021).
48 T. Kreegipuu, Eesti NSV trükiajakirjanduse parteilise juhtimise üldised põhimõtted…, lk 156, 162.

47 M. Raud, Oodatud ja omanäoline. Eesti Naise kolm eelmist peatoimetajat meenutavad aastaid Eesti vanima ja
suurima naisteajakirja eesotsas, intervjuu. Eesti Naine 28.04.2004,
https://annestiil.delfi.ee/artikkel/82299950/oodatud-ja-omanaoline (vaadatud 04.11.2021).

46 Nõukogude Naine: EKP Keskkomitee ajakiri – Eesti rahvusbibliograafia, https://erb.nlib.ee/?kid=11813891
(vaadatud 04.11.2021).
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Almanahh KK hakkas ilmuma aastal 1958 samaaegselt kirjastuse Kunst asutamisega.

Aastatel 1958-76 ilmus see kolm korda aastas. Lisad ja lõikelehed ilmusid kuni aastani 1976.

Alates aastast 1978 ilmus almanahh üks kord aastas. Alates aastast 1962 ilmus KK ka vene

keeles (Искусство и домашний быт, Искусство и быт, Искусство и среда).50 KK oli

omalaadne fenomen Nõukogude Liidu kultuuris. Almanahhi 1960. aastate 27 numbri

koondtiraažiks oli 0,5 mln.51Ajaloolane Linda Kaljundi võrdleb seda iseloomu ja tähenduse

poolest venekeelse ajakirjaga Dekoratiivkunst (Декоративное искусство),52 kuigi mainides,

et KK teemade ring oli laiem. Kunstiajaloolane Piret Lindpere nimetab KK esimeseks eesti

disainiajakirjaks.53 Samas olid kodukultuuri teemalised väljaanded juba Eesti Vabariigi ajal

1930. aastatel, nt Taluperenaine, Maret, Kaunis kodu jt, mis võisid olla olulisteks eeskujudeks

KK-le.

ENSV ajakirjandus allus mitmeastmelise ajakirjandussüsteemi reeglistikule ja printsiipidele:

ENSV peamine tsensuuriorgan Glavlit (ehk Kirjanduse ja Kirjastuste Peavalitsus) allus

üleliidulisele Glavlit’ile Moskvas ning kommunistlikule parteile. Ajaloolane Tiiu Kreegipuu

väidab, et nõukogulik ajakirjandusmudel täitis võimu legitimeerimise funktsiooni ning lõi

eduka sotsialismi ehituse illusiooni. Sellel puudusid demokraatlikule ajakirjandusele omased

institutsionaalne iseseisvus, oma reeglid ja tavad. Samal ajal tagas just mainitud

tsensuuriorganite hierarhilisus kohalikele, ametlikust seisukohast perifeersetele ENSV

kultuuriteemalistele ja teaduslikele väljaannetele rohkem väljendusvabadusi, võimaldades

ideoloogia tahaplaanile jätmist. Perioodikaväljaannete toimetajad rakendasid enda kasuks ka

ilmumisega seotud kiiruse nõuet saates tsensoritele materjali viimasel hetkel. Lisaks kontrolli

intensiivsus kõikus erinevatel perioodidel ning 1960. aastate sula ajastu langes just

liberaliseerimise tendentsiga kokku. Kreegipuu iseloomustab ENSV tsensuurisüsteemi

ebajärjekindla, ebaühtlase, juhuslikest asjaoludest sõltuvana.54

Arvestades 1960. aastate ENSV ajakirjandusmudeli ülalmainitud vastuoluliste omadustega

tekib küsimus, kuidas seostuvad sellega koduköögi ja kodumajapidamise teemat käsitlevad

54 T. Kreegipuu, Eesti NSV trükiajakirjanduse parteilise juhtimise üldised põhimõtted. –
Kultuurikommunikatsiooni komplekssus ja kultuuriuurimise metodoloogilised väljakutsed, lk 155, 175–176.

53 P. Lindpere, 1955–1970 - modernismi uuendamise aastad…, lk 190.

52 L. Kaljundi, Kodu ja kunsti juurest elukeskkonnani: almanahh Kunst ja Kodu 1970. aastatel. – Kunst.ee, 2002,
lk 33-39, https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/40832 (vaadatud 22.09.2020).

51 P. Lindpere, 1955–1970 - modernismi uuendamise aastad. – Eesti XX sajandi ruum. Toim. L. Lapin.
Tallinn:Pakett, 2000, lk 190.

50 Kunst ja kodu: kogumik / Kunst. – Eesti rahvusbibliograafia https://erb.nlib.ee/?kid=1181388x (vaadatud
22.09.2020).
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artiklid NN-s ja KK-s, mis kvalifitseerusid vähem kontrollitud väljaannetena. Kuivõrd vabalt

said artiklite autorid oma erialaseid ja isiklikke hoiakuid avaldada? Reid räägib 1960. aastate

modernistlike kodude kuvanditest ning erinevate alade spetsialistide didaktilistest

nõuandeartiklitest nõukogude ajakirjanduses eelkõige kui võimu töövahenditest

ideoloogilises võistluses lääne kapitalismiga,55 mille abil tavalise kodaniku privaatne sfäär oli

sümboolselt koloniseeritud. Etnoloog Anu Kannike kordab samas arhitektuuriteoreetiku ning

kunstniku Leonhard Lapini järgi, et KK esindas hoopis kohaspetsiifilist avangardi vormi, mis

keskendus marskismivastasele esemelisele maailmale ja kauni kodu kontseptsioonile,56 mida

võib vaadelda režiimi tekitatud võõrandumistunde ületamise vahendina.

Kuigi sellele küsimusele pole võimalik anda ühemõttelist vastust, võib järeldada siiski, et

tõde asub kahe ekstreemumi vahel. KK-sse ning NN-sse kirjutanud spetsialistid pidid

arvestama ideologiseeritud kommunistliku eluviisi kontseptsioonidega (nt taunitava

(üle)tarbimise, propageeritava hea maitse ja mõõdukusega), kuid samas said nad siiralt

pühenduda oma valgustuslikule missioonile, mille põhieesmärgiks oli köögi ja kodutöö

ratsionaliseerimine, estetiseerimine ning tavainimese elutaseme parandamine.

2.1.2. Elustiili konstrueeriv ning rahvaväljaanne

KK toimkonda olid kaasatud tollal tuntud tarbekunstnikud, tootedisainerid, sisearhitektid,

arhitektid, kes käsitlesid köögi funktsioone moodsas korteris, mh selle ajalugu, plaani

tüpoloogiat, ergonoomikat, hügieeni, tehnikat, sisustust ja dekoori. 1960. aastatel olid nii

toimetajateks, kui ka kujundajateks Vello Asi ja Bruno Tomberg, mis nähtavasti tagas

almanahhi sisulise ja visuaalse ühtsuse. Eesti NSV kodukultuuri konstrueeriti järjekindlalt

ning holistiliselt. Igal KK numbril oli peateema, sealjuures köök oli kümne aasta jooksul

peateemaks kahel korral (1959. ja 1969. aastatel).

KK suunitlust võib iseloomustada kui ajakirja, “kus hea maitse võrdub trenditeadliku

professionaalloominguga”.57 Kannike näeb päritavust selle tüübi ajakirjade

harivas-valgustuslikus iseloomus Eesti kodukujunduse teemaliste väljaannete ajaloo lõikes,

mis saab alguse 1930. aastatel. Nendes ajakirjades selgitab kunsti taustaga eriala spetsialist

57 A.Kannike, Kodukujundus…, 2002, lk 48.
56 A.Kannike, Kodukujundus kui kultuuriloomine, Tartu. Eesti Rahva Muuseum, 2002, lk 64.

55 S. Reid, Makeshift modernity: DIY, craft and the virtuous homemaker in new Soviet housing of the 1960s. –
International Journal for History, Culture and Modernity 2014, vol. 2, nr. 2, lk 89.
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ettevalmistamata publikule, mis on moodne ja eesrindlik, vahendades mh ka välismaa

disainimõtteid ning näidates detailselt läbimõeldud ning eeskujulikult teostatud terviklike

ruumide pilte. Nn hea maitse või elitaarajakirja sümpaatia kuulub alati modernismile, mis mh

väljendab soovi kuuluda Lääne kultuuriruumi.58

NN-t võiks Kannike tüpoloogia järgi kategoriseerida kui rahvaväljaannet rõhuasetusega

praktilisusel, isetegemisel, laiatarbe maitsel. Igakuiselt ilmunud NN puhul esines tõepoolest

rohkem stiili erinevusi ja sisulisi vastuolusid. Oma eklektilisuse poolest meenutas see kollaaži

partei tegevust stampide keeles tutvustavatest kirjutistest, rahvuslikus keeles lugejat

toetavatest interaktiivsetest artiklitest, mida saatsid lõbusad pildid ning teaduslikus keeles

kirjutatud eriala spetsialistide nõuannetest. Sisearhitektide ning arhitektide artiklid kordasid

ka NN lehekülgedel KK stiili ja levitasid identseid põhimõtteid. Sisevastuolusid koduköögi

kuvandi konstrueerimisel tekitasid samas artiklite autorite seas olnud kokad, dietoloogid,

hügienistid, tehnikud jt., kes esitasid koduköögi teemat hoopis teistsugusest vaatenurgast. See

ilmutas teadvutsamata lõhet idealiseeritud köögi kuvandi ning tavainimese olmeprobleemide

ja igapäevaste praktikate vahel.

2.1.3. Köögi kuvandi loojad KK-s ja NN-s

Kõige detailsemalt oli köögi tüpoloogia ja planeering käsitletud prominentse ENSV arhitekti

Boris Mirovi 1959. ja 1969. aastate artiklites almanahhis KK. Boris Mirov (1929–1996)

lõpetas 1950. aastate alguses Tallinna Polütehnikumi arhitektuuriosakonna, mille hariduse

eripäraks oli tehniliste oskuste kõrge tase. Pärast õpingute lõpetamist töötas Mirov RPI Eesti

Maaehitusprojektis, sh direktorina (1966–1989).59 Mirovi artiklite retoorika ja

illustratsioonide iseloom oli suures osas analüütiline, milles peegeldus ta tehnilise

suunitlusega haridus. Arhitekt eelistas illustreerida oma köögiruumi tekste justkui linnulennu

kõrguselt, kööki tutvustavate põhiplaanide, välismaa mööbli fotode ja hilisemas artiklis ka

ENSV-s valminud toodangu piltidega erinevatelt sisearhitektidelt. Näiteks Maia Oseleini ja

Saima Veidenbergi artiklite illustratsioonidelt sai näha mööbliplaatide kantide värvust,

mööblinuppude kujusid ja kapi sisu lõikeid.

59 Eesti maa-arhitektuur. Boris Mirov (1929-1996). Eesti Arhitektuurimuuseum
https://www.arhitektuurimuuseum.ee/naitus/eesti-maa-arhitektuur-boris-mirov-1929-1996/ (vaadatud
25.12.2021).

58 A.Kannike, Kodukujundus…, 2002, lk 49.
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Tähelepanuväärne on fakt, et paljudel KK ja NN artiklite autoritel oli kõrgkoolis õpetamise

kogemus. Aastatel 1963–1992 töötas Mirov ERKI-s õppejõu ja dotsendina. Sisearhitekti,

tootedisinerit ja disainiteoreetikut Bruno Tombergi (1925–2021) peetakse Eesti disaini

kõrghariduse rajajaks.60 1954. aastal ERKI lõpetanud sisearhitekt Vello Asi (1927–2016),

kelle käe alt tulid almanahhi 1959–61. aastate numbrid, oli pikaajaliselt kunstiinstituudi

õppejõud61 nagu ka üleliiduliselt tunnustatud arhitekt ja mööblikunstnik Edgar Velbri

(1902–1977). Kokaraamatute autorina tuntud Salme Masso (1909–1990) oli Tallinna

Pedagoogilise Instituudi üldtehniliste distsipliinide kateedri õppejõud. Need arvukad näited

osutavad, et KK ja NN 1960. aastate materjalide didaktiline olemus ei tulenenud mitte ainult

NL võimude käskkirjadest, vaid ka autorite kalduvusest erialasele misjonitööle,

professionaalse identideedi tugevdamisele ja edasikandmisele ühiskonnas.

2.1.4. Modernistliku köögi kujutamisviisid

Modernse kodukeskkonna ja mh köögi kujutamise süsteem kodukujunduse ajakirjanduses

töötati välja 1930. aastatel Saksamaal. Inglise disainiajaloolane Jeremy Aynsley nimetab

modernistliku interjööriajakirja visuaalretoorika iseloomulike tunnustena piktoriaalse ehk

jutustava fotograafia vältimise ning skeemide ja jooniste rohkuse nagu nt ajakirjas Das Neue

Frankfurt. Erialane ja teaduspärane kujutamisviis asendas vaatemängulise reklaamikeele.

Modernistliku ajakirja eesmärgiks polnud üksnes toodete müük, vaid lugeja informeerimine

ning valgustamine, ideede levitamine.62 ENSV arhitektide ja sisearhitektide köögi teemat

käsitlevaid artikleid võib vaadelda selle traditsiooni edasikandjatena: populariseeriti kööke,

mis polnud tootmises ning neid polnud võimalik vaadelda reklaamina. ENSV disainerite

prioriteediks polnud kommertsedu, vaid vastavus kasutaja vajadustele ning probleemide

lahendus.

Almanahhi KK ning ajakirja NN sisarhitektuuri teemaliste artiklite illustreerivad joonised ja

ruumivaated olid sealse diskursuse oluliseks osaks. Puhtalt tehnilistel joonisel oli üldiselt

dokumentaalne ja informatiivne eesmärk. Sisearhitektide loodud jooniste graafika KK-s ning

NN-s eristub joonisest kui tavalise projekteerija ning töö teostaja omavahelisest

62 J. Aynsley, Graphic Change: Design Change: Magazines for the Domestic Interior, 1890-1930 – Journal of
Design History2005,  Vol. 18, No. 1, lk 56.

61 Vello Asi 18. X 1927 – 20. XI 2016,
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/vello-asi-18-x-1927-20-xi-2016/ (vaadatud 20.04.2021).

60 Professor Emeritus Bruno Tomberg In Memoriam. – Eesti Kunstiakadeemia. Disainiteaduskond 2021,
https://www.artun.ee/professor-emeritus-bruno-tomberg-in-memoriam/ (vaadatud 20.04.2021).
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suhtlemislülist63 erakordse atraktiivsuse poolest, mis on saavutatud tänu tasakaalustatud

kompositsioonile, oskuslikule akvarelli koloreeringule ning tundlikule joonele. Kirjeldades

joonise tähenduste diapasooni märkis arhitektuuriajaloolane Mait Väljas, et just esteetiline

komponent tagab alati arhitektuurijoonise didaktilise potentsiaali.64

“Visuaaldisaini grammatikas” kirjeldavad sotsiosemiootikud Gunter Kress ja Theo van

Leeuwen objektiivsete ja subjektiivsete kujundite iseärasusi. Objektiivsel tehnilisel joonisel

on isikupäratud ja kuivad analüütilised väljendusvahendid, mis toimivad oma seaduste järgi

justkui ignoreerides vaatajat ning tema teadmiste tausta. Joonised ja ruumivaated ajakirjas

NN ja almanahhis KK sobivad hoopis subjektiivsete kujundite määratlusega. Nad haaravad

vaatajat, loovad konteksti valguse ja varju mängu kujutamise ning perspektiivi abil

lähendades kujutava ruumi tuttavale reaalsusele “nagu seda nähakse” (va tee-ise tööjoonised

almanahhi lisalehel, mis olid üsna tehnilised).65 Samaaegselt säilitavad NN ja KK joonised

ettevaatlikult teaduslikku modaalsust vältides üleliigset detailsust, nt stafaaži kujutamisel.

KK ja NN 1960. aastate foto-illustratsioonid olid väikeses formaadis, hajutatud fookusega,

teralised, enamasti must-valged. Ehki fotot peetakse tihti impersonaalseks ja objektiivseks

uurimise vahendiks, pole see kunagi reaalsuse dokument, vaid pildistaja subjektiivne valik,

tõlgendus, fotograafi vaatenurga ja teadmiste peegeldus. Fotol esineb alati visuaalne müra,

mis märkamatult moonutab algset sõnumit, nt võttepunkti, objektiivi valiku, kadreerimise jms

kaudu.66 Nähtavasti määras 1960. aastatel kättesaadavate fotode kvaliteedi probleem,

reaalsete teemakohaste tarbekaupade kriitiline puudus või fotomaterjali liigne

piltlikkus-narratiivsus fotode vähese osakaalu ajakirjades võrreldes valdavate sisearhitekti või

kunstniku kätega loodud illustratsioonidega.

Suhtumist modernistlikkusse kööki ja sealsetesse tegevustesse kirjeldavad kaudselt ka

köögiteemaliste artiklite meeleolu pildid, moejoonised ja NN puhul ka teisejärgulised lehe

kaunistused nt vinjetid ja korduvate rubriikide dekoratiivsed päised. Loetletud

kujunduselemendid loovad narratiive ja konteksti, näidates köögis toimetavaid inimesi ja

66 M. Laherand, kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Sulesepp 2010, lk 237.
65 G. Kress, Reading Images: the Grammar of Visual Design. New York: Routledge, 2007, lk 137.

64 M. Väljas, Eripalgeline arhitektuuri joonis. Joonistatud ruum. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2018, lk
20, 25.

63 M. Väljas, Eripalgeline arhitektuuri joonis. Joonistatud ruum. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2018, lk
18.
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nendevahelisi suhteid, toitu, tekstiili, kööginõusid jne. NN-s ilmusid mh igapäevaelu

kujutavad karikatuurid, kompaktsed reaalsuse metafoorid.67

Kokkuvõttes võib järeldada, et KK ning NN kuulusid Nõukogude ajakirjandussüsteemi, kuid

ENSV suhteline perifeersus ning köögiteemaliste artiklite spetsiifiline iseloom andis nende

autoritele suhtelise vabaduse. 1960. aastatel jätkati lisaks 1930. aastate kodukujunduse ja

köögi teemade valgustamise modernistlikku traditsiooni, sellega kaasneva informatiivsuse,

õpetlikkuse ja teaduse pärase kuivusega. KK ning NN köögi teemaliste artiklite patroneeriv

didaktilisus ei pruukinud väljendada vaid NL ametlikku agendat, vaid seostus autorite

kutselise haridusmissiooniga. Köögikuvand esineb KK-s ja NN-s arhitektuurse joonise ja foto

kujul. Arhitektid ja sisearhitektid eelistasid lakoonilist ja analüütilist joonist, kuid hinnalise

subjektiivse informatsiooni annavad teistel leheküljetel esinevad karikatuurid, moe- ja

tekstiilikavandid ning graafilised ajakirja kujunduselemendid.

67 S. Ross, Caricature. – The Monist 1974, vol. 58, no. 2 (april), lk 293.
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2.2. Teoreetiline köök

KK ja NN artiklite autorite jaoks oli oluline köögi ja selles tehtavate toimingute kirjeldamise

ratsionaalne teaduslik alus. Väidetavalt mõeldi köögist eelkõige “temas toimuva

funktsionaalse protsessi seisukohalt”, vastavalt “köögitöö tehnoloogiale”.68 Samal ajal polnud

isegi ratsionaliseeritud köök kunagi võrdne toiduvalmistamise funktsiooniga. Selles peatükis

uuritakse lähemalt, kuidas moodne köögi kuvand oli seotud erinevate teoreetiliste tahkudega.

Ajakirjanduse põhjal ei saa reaalse ajaloolise köögi kohta järeldusi teha, kuid võrreldes

esteetilise terviklikkuse poole püüdlevate arhitektide ja disainerite visandeid tarbekunstnike

nõuannete ning arstide ja kokkade praktiliste soovitustega, võib paljastada varjatud vastuolud

ajakirjade kaudu levinud köögi kuvandi kujunemisel.

Kuna üks olulisemaid 1960. aastate otstarbekohase kaasaegse koduköögi apologeete arhitekt

Boris Mirov pöördus korduvalt ajalooliste näidete poole, võrreldes neid moodsa 1960. aastate

köögiga, tutvustab peatükk relevantset ajaloolist konteksti ning võrdleb seda KK käsitlusega.

Peatükk vaatleb ka köögiruumi asukohta korteri plaanil ning Mirovi pakutud köögi

tüpoloogiat. Peatükis kaalutletakse moe mõiste rakendatavust ENSV köögi suhtes. Eraldi on

vaadeldud köögimööbli ja -tehnika teemat ning nendega vahetult seonduvaid ergonoomika,

hügieeni ja kodutoitlustuse aspekte. Peatüki lõpus on käsitletud KK-s ning NN-s ilmnenud

puhtesteetilised hoiakud - heaks kiidetud värvilahendused ning suhtumine ornamentikasse

köögi interjööris.

2.2.1. Koduköögi tüpoloogia

Mirovi tüüpköögi ja korteri ruumijaotuse kirjeldus ei lähe hruštšovka tillukese isoleeritud

köögi olukorraga tihti kokku: „tänapäeval peetakse õigeks siduda kööki rohkem teiste

ruumidega…“ - väidab arhitekt. Nähtavasti pöördus ta artiklit kirjutades oma mõtetes

individuaal- ja kooperatiivelamute poole, mis pakkusid rohkem loominguvabadust.69 Oma

1959. aasta artiklis eristab arhitekt viite köögitüüpi: elu- ja töököök, elutoaga liidetud köök,

kööginišš või kapp-köök ning keeduköök. Arhitekti väitel levinuim tüüp on just eluköök, mis

69 Eesti maa-arhitektuur. Boris Mirov (1929-1996). Eesti Arhitektuurimuuseum
https://www.arhitektuurimuuseum.ee/naitus/eesti-maa-arhitektuur-boris-mirov-1929-1996/ (vaadatud
25.12.2021).

68 B. Mirov, Köök – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 1.
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mahutab korraga keedutsooni ning söögilaua gruppi. Eluköögi lahendus nõuab seega suurema

pindala. Almanahhis korduva motiivina ilmuva Estonprojekti väikekorteri nr. 1-317-9 köök

sobib hoopis keeduköögi määratlusega: väikese pindalaga ruum, kus põhiliselt valmistatakse

toitu ja kus asub heal juhul vaid minimaalse suurusega söögilaud. Erinevus mõnede Mirovi

köögi tüüpide vahel on üsna tinglik ning sõltub subjektiivsest hinnangust. Avaram elu- ja

kitsam keeduköök eristuvad vaid pindala poolest, mis ei ole autori poolt täpselt fikseeritud.

Mirovi tüpoloogia tuletab meelde 1930. aastate Saksa kodumajapidamise ajakirjanduses

tutvustatud tüpoloogiaid, mis koosnesid kahest peamisest tüübist: avatud ehk eluruumiga

ühendatud Wohnküche’st ning uue elamise sümbolist, suletud Arbeitsküche’st (elu- ning

töököögist). Traditsiooniliselt oli köök alati sotsiaalne ruum, Wohnküche, sümboolne ja

faktiline kodukolle (söega köetav keedupliit oli sageli ka ainsaks küttekehaks). 20. sajandi

esimeses kolmandikus nihkus köögi kese toiduvalmistamise funktsioonile: teatud

kodumajapidamise tegevused pidid olema tehtud isoleeritud Arbeitsküche’s, nii kiiresti ja

efektiivselt, kui võimalik. Kui Wohnküche põhiplaan oli ruudukujuline ja avatud, siis

Arbeitsküche oma meenutas rongi vagunit. Viimase puhul polnud võimalik sisustada ruumi

söögilaua ja toolidega.70 Seda tüüpi kritiseeriti kitsikuse tõttu, kuid peeti samaaegselt

ratsionaalsemaks ja hügieenilisemaks lahenduseks. Just Arbeitsküche, mis määratluse järgi

langeb kokku Mirovi keeduköögiga, oli tiražeeritud Nõukogude Liidu massehituse korterites.

Vaatamata sellele, et 1960. aastate nõukogude tüüpköök võttis eeskujuks nähtavasti 1930.

aastate Frankfurdi sotsiaalelamute projekti Arbeitsküche lahenduse, esines seal ka sisulisi

erinevusi. 1920.-30. aastatel modernismi kõrgajal katsetati Saksamaal uut moodi “seest

väljapoole” elamute projekteerimisviisi. Moto “alguses köök, siis fassaad” rõhutas siseruumi

prioriteeti. Ernst May ning Margarete Schütte-Lihotzky tegid koostööd koduperenaiste liitude

ning majapidamisspetsialistidega selleks, et välja töötada “uutmoodi elamist” (Die neue

Wohnung), mille tuumaks oli ratsionaliseeritud köök (ill 2.2.1. ja 2.2.2.).71 Frankfurdi projekti

järgi paigaldati köögi mööbel ja varustus juba ehituse käigus. Selle märkimisväärse uuenduse

eestvedaja Schütte-Lihotzky rõhutas, et köögid saavad mängida töövaeva vähendamise rolli

vaid siis, kui nad on täiuslikult varustatud vajaliku tehnikaga.72

72 M. Schütte-Lihotzki, Why I Became an Architect. –  A Journal of Decorative Arts, Design History, and
Material Culture , 2011. vol. 18, no. 1, lk 90–91.

71 N. Bullock, First the Kitchen: Then the Facade. – Journal of Design History 1988, vol. 1, no. ¾, lk 177.
70 E. Blau, The Architecture of Red Vienna 1919-1934. London: The Mit Press, 1999, lk 182.
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ill 2.2.1. ill 2.2.2.

Frankfurdi köögi rekonstruktsioon

vaade akna poole

Frankfurdi köögi rekonstruktsioon

vaade valamu pool

Tarbekunstimuuseumi MAK Vienna kollektsioon

https://www.mak.at/en/the_frankfurt_kitchen

(vaadatud 20.12.2020).

Tarbekunstimuuseumi MAK Vienna kollektsioon

https://www.mak.at/en/the_frankfurt_kitchen

(vaadatud 20.12.2020).

Vaatamata sarnasusele Arbeitsküche plaanilahendusega, toimus 1960. aastate ENSV

kontekstis köögi korraldamise protsess just vastupidises suunas. Tüüpkorterite köögiruumid,

mille “asetuse ja pindala juures on nii valgust kui ka pinda vähe”,73 olid ette antud kui

peamurdmisülesanne korteri elanikule, mida pidi sisustama iseseisvalt “arvestades otstarbe,

hügieeni ja ilu nõudeid”. Erinevate alade spetsialistid - arhitektid, sisearhitektid, arstid,

hügienistid, majandusteadlased - lisasid täiendavaid tingimusi, millega pidi pisikest

köögiruumi organiseerides arvestama. Samal ajal 1960.-70. aastate jooksul muutus

läänemaailmas hoopis avatud köögi plaan tasapisi populaarseks:74 isoleeritud töököök hääbus,

muutudes külalistega suhtlemiseks avatud esinduslikuks ruumiks.75 Ka Mirovi suletud elu- ja

keeduköögi sarnased plaanilahendused väljendavad siiski pretensiooni taolisele

sotsiaalsusele: “köök pole enam ruum…kuhu nt külalisel polnud sobiv oma jalga tõsta”.76

2.2.2. Moe ülekanne köögis

Kuna mõiste moodne kordus NN ning KK lehtedel tihti, on oluline analüüsida selle tähendust

ENSV köögi teemaliste artiklite kontekstis. Kui tänapäeval on köögimööbli disain oluliseks

kodukujunduse osaks ja stiili määrajaks, siis Gurova sõnul funktsioneerisid Nõukogude

76 B. Mirov, Köök … 1959/3, lk 1.

75A.Surmann, The Evolution of Kitchen Design: A Yearning for a Modern Stone Age Cave. – Culinary Turn,
Transcript Verlag, 2017, lk 54.

74D. Clarke, Open Plan gone Mad? – Sanctuary 2011, 16, lk 86.
73 S. Veidenberg, Köögimööblit.  – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 4.
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Liidus nõud ning mööbel justkui moeväliselt. Tõepoolest, köögi populaarsemateks

määratlusteks on mõisted „otstarbekohane“, „ratsionaalne“, „tänapäevane“, „kaasaegne“,

kuid mitte „moodne“. Tootmisprobleemid ja defitsiit tingisid madala moe mobiilsuse:

puudusid mitu korda aastas vahelduvad moehooajad. Vananenud asjade asendamist võis

tingida ainult füüsiline kulumine ning utilitaarse funktsiooni täielik kadu, kuid isegi siis

jätkasid asjad oma eksistentsi nö teise ringi toormaterjalina kodumajapidamises.77 Rääkides

1960. aastate Nõukogude moe omapäradest kasutab disainiajaloolane Julia Karpova mõistet

moe ülekanne, mis tähendab Lääne maailma moe mõjude adapteerimist Nõukogude konteksti

ning disainimaailma trendidega kursisolekut.78

1960. aastate almanahhis väideti, et “ei saa panna võrdusmärki moodsa ja ilusa vahele”.

Gurova märkis, et Nõukogude Liidu ideoloogia seisukohalt oli moel kui väikekodanlikul

liialdusel alati kergelt põlglik varjund. ENSV kodukujunduse teemaliste artiklite kontekstis

pole samas selge, kas tegemist on reveransiga normatiivsele esteetikale või hoopis

rahvusvaheliste trendidega ühinemisega. KK-s levitati ajastule iseloomulikku ja äratuntavat

lakoonilist esteetilist programmi, mis langes korraga kokku nii rahvusvahelise modernismi

trendiga, kui ka taassündinud sotsmodernismiga: “moodsa mööbli valikul tuleks põnevatele

esemetele eelistada rahulikumaid geomeetrilisi vorme…, lihtsaid konstruktsioone, täisnurki,

sirget joont”79, kirjutas arhitekt Maimu Vaarandi 1963. aastal. Sisearhitekt Väino Tamm

kirjutas mõned aastad varem, et kaasaja nõuetele vastav sisustus peegeldab just

rahvusvaheliselt üldlevinud vorme.80

Eesti ajaloolane ja etnoloog Anu Kannike kirjeldas eestiaegset kodukultuuri paradoksaalse

trendina, mis juurdus nõukogude ajal veel sügavamalt kui 1930. aastatel (siis oli eesti

kodukultuuris domineeriv vastuhakk võõrale modernismile ning armastus saksaliku

romantilise Heimat-stiili vastu). Lisaks moe ülekandele saab rääkida seega ka ajaloo

ülekandest. Kannike seostab modernismi esteetilist ja moraliseerivat programmi kiire

linnastumisega, mingil määral ka vastandumisega talupoeglikule minevikule, inimeste

sooviga olla võrdsel “tasemel” nt oma naabrite ja tuttavatega, mille oluliseks vahendiks on

80 V. Tamm,  Rahvusliku ilmega mööbel. – Kunst ja kodu, 1961/1, lk 4.
79 M. Vaarandi, Interjöörist ja maitsest. – Kunst ja kodu, 1963/1, lk 1.

78 Ю. Карпова, Из области памяти …,  lk 110,
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo-izucheniya-sovets
koy-mody-hruschevskoy-epohi (vaadatud 19.05.2022).

77 О. Гурова, От товарища к товару.  – Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. Новосибирск:
Новосибирский Государственный Университет, 2005, lk 46–47.
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siseruumide teadlik kujundamine.81 See kirjeldus meenutab demonstratiivse tarbimise mõistet

kui motiivi oma ruumilise keskkonna muutumiseks.

1960. aastate ENSV köök oli seega ka teatud mõttes retroköök. See väljendus

propageerivates ideedes, esteetikas ning kasutatavates materjalides ja tehnoloogiates.

Võrdluseks võib vaadelda arhitekt Erika Nõva 1930. aastatel projekteeritud kööki perekond

Wunderile, 1940. aastatest pärit A. M. Lutheri mööblivabriku toodangu kataloogi näidiseid

ning 1969. aastal KK-s ilmunud MEV Standardis toodetud sisearhitekti Ilja Suurmetsa

KK-3-66 moodulköögi pilte. Kõikidel piltidel oleva mööbli fassaadid on heledatoonilised,

alumistesse sahtelkappidesse on peidetud kompakstsed väljatõmmatavad tööpinnad,

käepidemed on valmistatud värvitud piklikust puiduklotsist, ülemiste kappide rida toetub

alumistele kappidele (ill 2.2.3.–2.2.6.). 1960. aastate sotsmodernim polnud seega Eesti

arhitektide ja sisearhitektide jaoks uueks laineks, vaid 1930. aastate kõrgmodernismi

järjepidavaks arendusvooruks ning samuti loova intelligentsi ideoloogilise hoiaku

väljendusviisiks, vihatud eelneva staliniaja esteetilisest režiimist vabastamise märgiks.

ill 2.2.3. -2.2.4.

Erika Nõva kavandite järgi teostatud

köögimööbel perekond Wunderile

1930.aastad

ETDM, Köök. Muutuv ruum, disain

ja tarbekunst Eestis, 2016

eksponeeritud materjali koopia

ill 2.2.5.

Lutheri vabriku tootekataloogi pilt

1940. aastatest

ETDM, Köök. Muutuv ruum, disain

ja tarbekunst Eestis, 2016

eksponeeritud materjali koopia

81 A.Kannike, Kodukujundus kui kultuuriloomine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2002, lk 58.
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ill 2.2.6.

MEV Standard KK-3-66 sisearhitekti

Ilja Suurmetsa köögimööbel, mis

“kuulub kolmetoalise tüüpkorteri

sisustuse juurde”

KK 1969/1 lk 5

2.2.3. Köögimööbel

Nii Nõukogude, kui ka maailma disainiajaloo uurijad tunnistavad, et 20. sajandi köögiruumile

ja mööblile pühendati enneolematult palju tähelepanu.82 Selle tulemusena tähistab köök nüüd

nii ruumi, kui ka ühtse tööpinnaga kaetud ja ruumiga integreeritud köögikappide

kombinatsiooni või mooduleid. 1960.-70. aastatel ilmus almanahhis KK ning ajakirjas NN

mitu köögimööblit käsitlevat artiklit. Nendest detailirohkemad on rohkete fotode ja

joonistega illustreeritud sisearhitekt Maia Oseleini artikkel “Köögikapp” 1958. a NN-s,

Mirovi sissejuhatus köökidele pühendatud KK numbris 1959. a ja sisearhitekt Saima

Veidenbergi “Köögimööblit” ning 1969. a. Mirovi ülevaade mööblitoodangus valmistatud

köökidest “Missugust köögimööblit osta” KK-s. Nendes artiklites püüdlesid arhitektid ja

sisearhitektid ruumi visuaalse terviklikkuse poole pakkudes lugejale mööblikomplektide

visandeid ning üsna didaktilises toonis kirjutatud juhiseid ruumi sisustamise ja dekoreerimise

kohta.

Oseleini ja Veidebergi 1958.–1959. aastate köögikappide joonised on sarnased sisu ja

kujutamisstiili poolest (ill 2.2.7.–2.2.8.). Artiklite illustratsioonid on paigutatud värvilisele

foonile, mis tõmbab vaataja tähelepanu ning tõstab joonise lehe taustal esile. Köögikappide

siledate fassaadide monotoonsele rütmile vastanduvad tihedamad faktuurid ja väiksemad

detailid, nt köögiseina kattev ruuduline keraamiline plaat, triibuline kaltsuvaip põrandal,

seinakappide põhja kinnitatud miniatuursed maitseainete sahtlikesed pisikeste nuppudega,

82 A.Forty, Objects of Desire. New York: Thames and Hudson, 2010, lk 113.
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mille inspiratsiooni allikaks võis olla Bauhausi arhitektide Georg Muche ja Adolf Meyer’i

tuntud pilootprojekti Haus am Horni köök Weimaris (1922) (ill 2.2.9.).

ill 2.2.7. ill 2.2.8. ill 2.2.9.

sisearhitekt Maia Oselein,

köögikapi joonise fragment

sisearhitekt Saima Veidenberg,

köögimööbli joonise fragment:

seinakapid, põrandakapp ja

pink

restaureeritud köögi vaade Georg

Muche ja Adolf Meyeri villas Haus

am Horn (ehitatud 1922)

Nõukogude naine. Tallinn: EKP

Keskkomitee Kirjastus 1958/6,  lk

27.

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst

1959/3 lk 5.

pildiallikas: ArchDaily

https://www.archdaily.com/873082/ad

-classics-haus-am-horn-germany-geor

g-muche (vaadatud 13.05.2022)

Kahe sisearhitekti kavandites kordub ka põnev asümmeetriline rippuv seinakapi maht kitsama

põhja ning laiema pealmise plaadiga, millel inspiratsiooni allikas võis olla nt Saksa SDV

kapp-riiuli mudel, mille foto ilmus samuti KK-s 1959. aastal.83Kuigi üldiselt püüeldi mööbli

kujunduses ajatute ja üleinimlike84 vormide poole, siis antud juhul võib rääkida selgelt

väljendatud trendist või moe ülekandest: ENSV sisearhitektide eeskujuks oli välismaa

masstoodang, mida nüüd pakuti almanahhi ja ajakirja lugejale realiseerimiseks, mõnel juhul

ka tee-ise unikaalprojektina järele proovimiseks. Kuigi kappide read pidid autorite soovituste

järgi katma kogu seina ning olema kombineeritud kodutehnikaga, puudub joonistel igasugune

viide valamu, pliidi või külmkapi integreerimise võimalusele, osutades kaudselt tehnika

defitsiidile.

Vertikaalses lõikes esitatud kappide sisu meenutab 1930. aastate köögikappide kavandeid.

Kappide sisse olid mõeldud spetsiaalsed sektsioonid, mille suurus vastas hoiustatavate

esemete suurusele: ämbrile, švammidele, kodukitlile, põrandaharja varrele jne, näidates, et

84 B.Tomberg, Tarbekunsti Soomest. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/3, lk 12.
83 B. Mirov, …1959/3, lk 3.

33

https://www.archdaily.com/873082/ad-classics-haus-am-horn-germany-georg-muche
https://www.archdaily.com/873082/ad-classics-haus-am-horn-germany-georg-muche
https://www.archdaily.com/873082/ad-classics-haus-am-horn-germany-georg-muche


esemete valik ei muutunud rohkem kui 30 aasta jooksul. Disainiajaloolase Kai Lobjaka sõnul

kehastusid 1930. aastate projektides Austria arhitekti Margarete Schütte-Lihotzky ning

Ameerika kodumajapidamiseksperdi Christine Frederick’i ideaalid. Nende tööd olid ilmunud

tõlgetena ajakirjades Maret, Kaunis kodu ja Taluperenaine (2.2.10 ja 2.2.11.). 1930. ning

1960. aastate projektide võrdlemisel tundub, et nende sarnasus pole pelgalt kokkusattumus,

vaid teadlik valik.

ill 2.2.10. ill 2.2.11.

sisearhitekt Maia Oselein, köögikapi joonise

fragment: kapisisu vertikaalses lõikes

Nigul Espe köögimööbli kavandid ajakirjast Maret

1938/1

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee

Kirjastus 1958/6,  lk 27.

ETDM, Köök. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst

Eestis, 2016, eksponeeritud materjali koopia

Jooniste kõrge detailsuse aste oli kirjeldatud juhtudel seotud potentsiaalse tee-ise

initsiatiiviga: “esitame siin mõningaid näpunäiteid ja ideid köögiruumi otstarbekale

sisustule”, kirjutas Mirov,85 osutades oma 1969. a. artiklis võimatusele soetada poest

korralikku valmismööblit. Isetegijatele mõeldud köögimööbli tööjoonised asusid 1959. a. KK

lisalehtedel. Nendel toodud mõõdud - töölaua kõrgus (85 cm), põranda ning seinakappide

vahe (50 cm) ja ülemise riiuli kõrgus (170 cm) - vastasid üleliidulistele normidele, mis olid

välja töötatud tööstusprotsessi unifitseerimise nimel keskmise moskvalanna pikkuse (158 cm)

järgi.86 Sama aasta Ikea Pax87 põrandamoodulite kõrgus oli samuti 85 cm ning Ernst Neufert’i

Arhitekti käsiraamatus soovitatud kõrgus varieerus 85-92 cm vahel.88 Teiste sõnadega, tee-ise

88 E. Neufert, Architect’s Data, Oxford : Blackwell Science 2000, lk 251.
87 En titt pa önskemöbler. – Ikea Inredningskatalog, Älmhult: Ikea, 1959, lk 115–116.

86 Reid, S. E. The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific-Technological Revolution. – Journal of
Contemporary History 2005, vol 40, no. 2, lk 303.

85 B. Mirov, …1969/1, lk 2.
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mööbli valmistamiseks soovitati KK-s rahvusvahelistele tootmisstandarditele vastavaid

mõõte. Tulemusena pidi kodustes tingimustes valmima industriaalse toodanguga sarnastes

proportsioonides köök, mis meenutas kaudselt Saksa SDV või Ikea kööki (ill 2.2.12–2.2.14.).

Ergonoomika on “teadus inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, -vahenditest ja

-keskkonnast”89 ning inimese psühhofüsioloogiliste omadustega arvestamisest disaini välja

töötamisel.90 Kuigi Mirov ei kasuta otseselt ergonoomika mõistet, muretseb ta oma artiklites

perenaise füüsilisest ja emotsionaalsest heaolust köögis, kirjutades “liigsete sammude ja

liigutuste” vältimisest, sobivast kõrgusest “perenaise käeulatuseni”,91 kodustest

majapidamistoimetustest kui aeganõudvatest lisakohustustest.92 Samal ajal ühendab ta

hoolitsuse perenaise eest köögi ratsionaalse ruumikorralduse tähistamisega. Inimese

mugavus saab märkamatult masstoodangu tüüpplaani õigustuseks, nt tüüpköögi kitsus

päästab perenaise üleliigsetest sammudest: “ammu on teadlased mõõtnud hobujõudude hulga,

mida perenaiselt enam nõuab liiga suur köök”; “organiseerimise seisukohalt on liiga suur

köök palju suurem probleem, kui liiga väike”.93

ill 2.2.12. ill 2.2.13. ill 2.2.14.

Eeskujulik Saksa SDV köögi pilt Ikea kataloogi seinakapid, 1959 Ikea kataloogi põrandakapid, 1959

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst,

1959/3 lk 3.

En titt pa önskemöbler. – Ikea

Inredningskatalog, Älmhult: Ikea,

1959, lk 115.

En titt pa önskemöbler. – Ikea

Inredningskatalog, Älmhult: Ikea,

1959, lk 116.

Mirovi 1969. aastast pärit ENSV mööblivabrikute ja kombinaatide köögimööbli ülevaade

“Missugust köögimööblit osta” meenutab antireklaami. Juba reklaami mõiste tundub

93 B. Mirov, …1969/1, lk 2.
92 B. Mirov, …1969/1, lk 1.
91 B. Mirov, …1969/1, lk 3.
90 S. A. Kelkar, Uses of Ergonomics. – Economic and Political Weekly 1976, vol. 11, no. 48, lk139.

89 Ergonoomika. – Eesti keele seletav sõnaraamat 2009,
https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=ergonoomika&F=M (vaadatud 16.05.2022).
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nõukogude nn alatarbimise ja defitsiidi tingimustes paradoksina. Lisaks, Mirov ise väljendas

umbusaldust kodumaa valmistoodangule. Artiklit saatva fotomaterjali kvaliteet oli madal,

piltidel esitatud show-ruumi näidised ei tekitanud tarbimisiha: pildistatud kappidel esines

praaki viltuste kapiuste ja poolsuletuna kinni jäänud sahtlite näol (ill 2.2.215–2.2.16.).

Enamustel mudelitel ei näidatud tehnika integreerimist. Pliidiplaat asus kõikidel juhtudel

köögimööbli reast kaugel, rikkudes propageeritavat katkematu pinna ideed ja tekitades

”mõnesentimeetriseid kasutamata vahesid ja pilusid”.94

Vaatamata taotletavale sotsiaalsusele ning soovile näidata kööki sooliselt võrdse ruumina,

olid 1960. aastate sisearhitektide silmis akna alla asetatud perenaise töölaud ja pink endiselt

kaasaegse köögi olulisteks atribuutideks. Selline lahendus sarnanes klassikalise isoleeritud

ühe inimese tööruumiga, korteri eluruumide suhtes perifeerse Arbeitsküche või keeduköögi

lahendusega. Arusaam perenaise töölaua vajadusest ENSV kodumajapidamise artiklites sai

alguse nähtavasti 1930. aastate Eesti kodumajapidamise kirjandusest mis laenas saksa

kultuuriruumist, kuhu see omakorda jõudis Ameerika kodumajapidamise spetsialistide tõlgete

kaudu (vt ill 2.2.18).

ill 2.2.15. ill 2.2.16.

arhitekt Boris Mirovi ülevaadet “Missugust

köögimööblit osta?” illustreeriv foto. Keskmise

põrandakapi sahtel jäi nähtavasti kinni

arhitekt Boris Mirovi ülevaadet “Missugust

köögimööblit osta?” illustreeriv foto. Alumise

kapirea uks on viltune ning ei käi kinni

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1969/1 lk 5. Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1969/1 lk 5.

Perenaise töökoht Arbeitsküche’s oli töötava mehe kontorilaua koduseks analoogiks, mis

tugevdas sooliselt segregeeritud linnalikku elumudelit ja ruumikultuuri. Kannikese sõnul

polnud selline mudel eestlastele üldse omane kuni 20. sajandi alguseni ning juurdus

linnastumise protsessi kõrvalmõjuna. Perenaise laud lokaliseerib naise köögis ka 1960.

94 B. Mirov, …1969/1, lk 4.
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aastatel, vaatamata Nõukogude korra manifesteeritud võrdõiguslikkusele. Peremehe laud on

1960. aastate moodsast köögist puudu. Mehe roll oli palju dünaamilisem: “ … igale mehele

[on] jõukohane hoolitseda kütte eest, teha tuli pliidi alla (kui pole gaasi v elektrit), tuua

keldrist kartuleid, kauplusest leiba”.95

ENSV koduperenaise laua ja pingi tööjoonised (ill 2.2.17 ja 2.2.19) ilmusid KK-s nt

Veidenbergi ning Kulgveri artikleid saatva lisamaterjalina ning kontuurina paljudel

korteriplaanidel (ill 2.2.20). Perenaise laua tööpinna alla kavandati tavaliselt erineva

suurusega laekad, et kõik vajalikud tööriistad oleksid käepärast. Kui 1930. aastatel pakuti

perenaisele pöörleva istmega taburetti, siis 1960. aastate potentsiaalne kasutaja pidi piirduma

lihtsa jäiga pingitaolise konstruktsiooniga, mida see-eest oli võimalik valmistada oma kätega.

ill 2.2.17. ill 2.2.18.

Saima Veidenberg Monokroomsed perenaise töölaud

ja istepink sinise ja punase aktsendidega

Nigul Espe, Nõudepeasu ja töölaud, ajakiri Maret

1938/1.

Köök – Kunst ja kodu 1959/3, lk 4. ETDM, Köök. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst

Eestis, 2016; eksponeeritud materjali koopia

Elu- ja keeduköögi vahelise võistluse ühe tulemusena ENSV köögisisustust käsitlevates

artiklites võib vaadelda piiripealse iseloomuga kompromissi, köögikapist väljatõmmatavat

pinda või klapplauda, mis justkui tagas suletud keeduköögile nö sotsiaalse dimensiooni.

Transformeeritava mööbli idee oli 1960. aastatel mööblikonstruktorite ja disainerite seas

populaarne, sest pidi minimaalse pindala sisustamise probleemi justkui lahendama.96 Nagu

kirjutas Mirov kümnendi alguses, laud “lastakse all söömise ajaks, tõstetakse üles” pärast

96Buchli, Victor, An Archeology of Socialism. Oxford: Berg, 2000, lk 143.

95 D. Luitva, Kui perenaine on alles algaja. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1963/1,
lk 15.
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sööki97(ill 2.2.21. ja 2.2.22.). Samal ajal ruumiline ja funktsionaalne võit selliste lahenduste

puhul oli pigem petlik.

ill 2.2.19. ill 2.2.20.

U. Kulgver, Pereema õmbleb - multifunktsionaalne

naise töökoht akna all

Väikekorteri sisustamine tüüpelamus U. Kulgver -

köögis on märgistatud pereneise töökoht koos

istmega

Kunst ja kodu 1960/1 lk 16. Kunst ja kodu, 1960/1.

Transformeeritava mööbli huvipakkuvaks illustatsiooniks on MEV Standard KK-4-67

köögimööbli komplekti presentatsiooniviis (ill 2.2.28.). Köögikapist väljatõmmatud väikese

pindalaga siiber-lõikelaua peale on serveeritud kohv; selle alla on asetatud kaks Alvar Aalto

painutatud vineerist jalgadel E60-taburettide piraatkoopiat, mis ei sobi laua pinnaga oma

kõrguse poolest. Tegemist on kahe inimese kohvijoomise ning sellega kaasneva sotsiaalse

funktsiooni lavastamisega seal, kus see nähtavasti polnud algselt mõeldud.

ill 2.2.21. ill 2.2.22.

Boris Mirovi seinapeilse kapi ning ülesse
tõmmatava klapplaua kavand

Boris Mirovi alla lastva klapplaua
kavand

KK 1969/1 lk 3 KK 1969/1 lk 3

97 B. Mirov, Köök. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1969/1, lk 2–3.
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Väljatõmmatava klapplaua lahendus pidi töötama köögi funktsioonide lahutamise teooria

kohaselt, mida teilorismi koduse rakendamise apologeedi Christine Fredericki järgi

propageeris ka Mirov KK-s. “[T]öökohad paigutatakse üks teise kõrvale vastavalt tööde

järjekorrale, soovitatavalt vasakult paremale”98, kirjutas ta 1959. aastal. Selle arusaama järgi

olid kõik tegevused järjestatud lõikude kaupa, selleks ettenähtud tööpinna osale, järgides

tööprotsessi ülesehitust nagu tehase konveierilindil. Pakkudes väljatõmmatava söögilauaga

lahenduse, arvestas Mirov tõenäoliselt sellega, et söögi ajaks pidid kõik söögivalmistamise

tööd lõpetatud olema, ning söögilaud olema eelnevalt välja tõmmatud ja kaetud. Koristus ja

nõudepesu polnud sel juhul samuti võimalikud enne einestamise lõppu. See tekitab küsimuse

pakutud lahenduse efektiivsusest, arvestades seda, et lisaks “perekonnaliikmete tulek ja

minek erinevatel kellaaegadel raskendab igakordset lauakatmist ning seetõttu süüakse 2–3

kaupa köögis”99(il 2.2.23.).

ill 2.2.23.

Arhitekt Boris Mirovi keeduköögi põhiplaani joonis:
kriipsjoonega on nädatud väljatõmmatava söögilaua
kontuur valamukapi ees

KK 1959/3, lk 1

2.2.4. Mehhaanilised teenrid

Arhitektuuriajaloolane Adrian Forty on kirjutanud Roland Barthes’i eeskujul mehaaniliste

teenrite müüdist, mis levis kodutehnikat propageeriva diskursuse kaudu 20. sajandil. Ta

omistab kodustele söögivalmistamise ja koristamise masinatele automatiseeritud teenri

võimekuse.100 Paradoksaalsel moel oli “mehaanilise teenri müüt” omane ka ENSV

kodukultuurile 1960. aastate tehnika defitsiidi tingimustes. KK-s ja NN-s esinesid

mehhaanilised teenrid pigem nominaalselt: nende olemasolu ja tähtsus oli mainitud, kuid neid

kujutati suhteliselt harva.

100 A.Forty, Objects of Desire. New York: Thames and Hudson, 2010, lk 208.
99 B. Mirov, Köök – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 1.
98 B. Mirov, …1959/3, lk 2.
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Külmikute ja gaasi- või elektripliitide puudus ilmnes köögiteemalistes tekstides implitsiitselt.

Näiteks takistas kirjeldatud asjaolu arhitektidel saavutada ühtlast katkematut köögipinda: “..

paljudes hoonetes leidub kuivkütusega pliite, [mida] ei saa seda tuletõrjenõuete kohaselt

ühendada muu mööbliga”.101 Külmkapi puudusel soovitas arhitekt Uno Sisa kasutada nt

aknaalust ruumi,102 aga kokk ja majapidamisekspert Salme Masso ehitada “omavalmistatud

külmkasti”.103 Viimane oli nähtavasti üsna lihtne ning efektiivne probleemilahendus, kuid

amatöörlik laudadest kokku löödud ja märja rätikuga kaetud konstruktsioon ei seostunud

teadusliku ratsionaliseeritud köögiga ning rikkus selle kaasaegsuse poole püüdleva ilme (ill

2.2.24.).

ill 2.2.24.

Kiiresti riknevate toiduainete hoidmine suvel. Pildil on
“omavalmistatud külmkast”: kauss külma veega ja niiske
lina peal

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus1956/6 lk 27.

Statistika järgi104 oli 1960. aastate nõukogude homo consumens’i suurimaks ihaldusobjektiks

just külmkapp (teisel kohal oli auto ja kolmandal mööbel) vaatamata ametlikule

kaubafetišismi ideoloogilisele eiramisele. Aastal 1966 lohutas Mirov kaupade puuduse all

kannatavat lugejat, kritiseerides Le Corbusier’ tuntud tehnitsistlikku masin-elamise ideed:

“Kodu on siiski midagi rohkem kui neli seina, … ja pliit. Ka rohkem, kui pesupesemismasin,

vann ja televiisor.”105. See osutab kodu vaimse dimensiooni primaarsusele. 1969. aasta artiklis

kurtis aga arhitekt, et inimesed kippusid külmikut ostma pärast köögi sisustamist, unustades

selle jaoks ruumi jätta.

Inglise majandusajaloolased Sue Bowden ning Avner Offer väidavad vastavatele uuringutele

toetudes, et aega säästev (time-saving) kodutehnika ei hoia perenaise aega kokku, vaid pigem

tekitab tööd juurde. Sõjajärgsete USA ja Suurbritannia kodumasinate kasutamise mustrite

uuring näitas, et olmetehnika olemasolu kodus kohustas perenaist tegema suurema

sagedusega ja rohkem koduseid töid loobudes erialastest teenustest (nt keemilisest

puhastusest, õmblusateljeest jne), püüeldes samaaegselt nendega võrdse kvaliteedi poole.106

106 S. Bowden, A. Offer, Household Appliances and the Use of Time: The United States and Britain Since the
1920s – The Economic History Review 1994, vol. 47, no. 4 (nov), lk 734.

105 B. Mirov, B. Kuidas me elame. – Kunst ja kodu, 1966/2, lk 3.
104 О. Гурова, …2005, lk 28–29.
103 S. Masso, Nõuandeid perenaistele. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus, 1956/6, lk 27.
102 U. Sisa, Söögituba, magamistuba. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/1, lk 1-2.
101 B. Mirov, … 1959/3, lk 3.
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Vaatamata ilmsele tehnika defitsiidile ei tundu ka 1960. aastate ENSV ajakirjanduses esitatud

puhtuse ja toiduvalmistamise standardid leebemad.

ENSV koduperenaisele pakuti puuduvate mehaaniliste teenrite asemel enamasti abstraktseid

mõisteid ruumi õigest korraldusest: “töö ratsionaliseerimine ja õige organiseerimine… jätab

talle rohkem aega puhkuseks ja meelelahutuseks”.107 Aastal 1959 tõi Mirov lugejale näiteks

SDV kööke ja kirjeldas nendega sarnanevaid plaanilahendusi, mis ilmselgelt ei sobinud

tüüpköögi pindalaga: joonistel on näha näiteks kolme kausiga nõudepesulaud eraldatud

valamu, pesemise ja loputamise funktsioonidega. Nii lavastati lugejale planeerinu abil

tehnikaga varustatud köök ilma tegeliku tehnikata, tõstes samaaegselt ka hügieeni standardi

kõrgemale tasemele.

Ajakirja NN artiklid nimetustega “Perenaise rõõm” ning “Perenaine ja progress” viitavad

tehnika saavutustele, mis võiksid “raskeid, inimjõudu vajavaid töövõtteid mehhaniseerida”.108

Ometi oli enamasti tegemist primitiivsete mehaaniliste tööriistade näidistega, mis “oma

otstarbekuse ja nägusa kujundusega rõõmustavad iga perenaist”109; ning mida oli vaid

teoreetiliselt võimalik tööstuslikult toota: “meie tööstuse juhtidel oleks vaja üksnes head tahet

asja algatamiseks ja kaubandusjuhtidel energiat neilt selle nõudmiseks”.110 Progressi

esindavate seadmete hulgas olid 1962 aastal nt “tehisvaigust vahusti”, keedukast “peaaegu

valmis keedetud toidu jaoks”, “ühe käeliigutusega juurvilju hakkiv” seadeldis ja

“kartulikoorits, mis koorib imekiiresti” (ill 2.2.25. ja 2.2.26). Loetletud esemete ilme on

kohmakas ning robustne ning mingil määral seletab fotode vähesust KK-s. Vildakatest

alumiiniumnõudest palju veenvamad olid sisearhitekti joonistatud värvilised kastrulite ja

kopsikute siluetid (ill 2.2.27.).

110A.Kareda, …1962/6 lk 20.
109 S. Masso, Perenaiste rõõm. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1961/3, lk 25.
108 A.Kareda, Perenaine ja progress. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus, 1962/6 lk 20.
107 B. Mirov, …1959/3, lk 1.
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ill 2.2.25.

Perenaine ja progress

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus
1962/6, lk 20.

ill 2.2.26.

Perenaiste rõõmu illustreerivad sööginõude ja -riistade
fotod

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus
1961/3, lk 25.

ill 2.2.27.

Almanahhi KK lehe köögi teemaline graafiline kaunistus

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst, 1959/3 lk 1.

Constantino kirjutab, et tehnoloogilise köögi efektiivsuse ja tööst vabastamise idee väljendub

köögi visuaalses sundimatuses. Seda saavutatakse mh mööblisse integreeritud

köögitehnikaga, mis on nii silma alt ära.111 Forty mainib samuti, et tööstusliku ilmega

kodutehnika töötas vastu kodu ja töökoha vastandusele ja tööst vaba köögi unistusele. 20.

sajandi koduperenaine tahtis kujutada ennast keskklassi proua järeltulijana, mitte

tehasetöölisena. See andis tõuke esteetilisele pöördele kodutehnika kujundamises 1950.

aastate Euroopas: minimalistlik ja elegantne disain asendas industriaalselt raskepärase

111 M. Constantino, The Conteporary Fitted Kitchen: Object, Space, and Sign – Scroope (24), lk 161,
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/12617/1/M%20Costantino%20The%20Contemporary%20Fitted%2
0Kitchen%20SCROOPE%20Cambridge%20Journal%20of%20Architecture%20XXIV%2C%202015.pdf
(vaadatud 03.05.2022).
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välimusega tehnika.112 Samaaegselt peab silmas pidama, et moodsate mudelite leviku tempo

ning tarbimisvõimekus sõjas kannatatud Euroopas ning eriti Nõukogude Liidus ei olnud nii

kõrge, nagu seda esitasid kodukujunduse ajakirjad ning jäi oluliselt maha nt tehnika

väljavahetamise kiirusest USAs.113

Mööbliga integreeritud tehnika erandlikuks näiteks KK-s on 1969. aastal sisearhitekti Ela

Tiko loodud köögimööbli komplekt koos sisse ehitatud tõmbekapi ja seinapealse Sarma

külmikuga (ill 2.2.28). Mööblivabrikus Standard toodetud moodulmööbli komplekt kehastab

Mirovi kirjeldatud kaasaegse köögi printsiipi, kus on ”köögimööbli paigutus piki seina, ühise

katkematu tööpinna loomine ja köögitarvete hoidmine nende tarvitamiskoha lähedal laua all

ning laua kohal asuvates kappides”114. Seinapealse külmiku kasutusmugavus on samas

küsitav (nt selle maht ja ulatuvus): pole selge kas primaarne on funktsionaalsus või külmik

“ripub seinal nagu pilt” (ill 2.2.29) esindades funktionaalse köögi ideed visuaalse märgina?

NSV Rahvamajanduse Saavutuste näitusel medali saanud Tiko mööblikomplektil KK-4-67

5,4 m2 suurusele köögile on tõepoolest elegantne ja lakooniline ilme: sellel olid siledad

polüesterlakiga kaetud männivineerist fassaadid, heledast paberplastikust tööpind ja piklik

sissefreesitud profiilkäepide (ill 2.2.28.). Defitsiidi probleemi reedavad fotol jäädvustatud

stilistiliselt võõrad ja juhuslikud detailid, mis tekitavad dissonantsi: nt nõrga

soojusisolatsiooniga ja küljepealse ventilatsioonirestiga gaasipliidi mudel, mis pidi seisma

vähemalt 15 cm kaugusel mööblist, rikkudes nii katkematu tööpinna idee. Köök sarnaneb

väga 1950. aastate rustikaalse mudeliga ning tundub siledate köögifassaadide taustal võõralt

arhailine (ill 2.2.30.–2.2.31.).

ill 2.2.28.

MEV Standardi mööblikomplekt
KK-4-67
Elo Tiko disain 1969

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1969/1
lk 4.

114 B. Mirov, …1959/3, lk 2.
113 S. Bowden, A. Offer, Household Appliances…, lk 731–732.
112 A.Forty, Objects of Desire. New York: Thames and Hudson, 2010, lk 216.
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ill 2.2.29.

Reklaamplakat: “G-E Wall
Refrigerator: Hangs on the wall like a
picture” 1955

Pildi allikas
https://retrorenovation.com/2013/04/0
8/ge-wall-refrigerator-freezer/

ill 2.2.30.

gaasipliidi kujutav dekoratiivne päis

NN 1956/1 lk 31

ill 2.2.31.

Ühetoalise korteri köök, interjöör
gaasipliidiga 1961

Tartu Linnamuuseumi fotokogu

2.2.5. Hügieen kui ilu nõue

Hügieen ja puhtus on võtmemõisted, mis vormisid ilu ja maitse ideid 20. sajandi

disainipraktikas. Puhtus on sarnaselt ilule subjektiivne ning kultuuriliselt konstrueeritud

mõiste. Adrian Forty osutab modernistidele omasele hirmule mustuse kui haiguse tunnuse ees

ning fetišistlikule armastusele hügieeni vastu. Ta jagab puhtuse propagandaks kasutatud

põhjused kaheks: teaduslikud ja emotsionaalsed (nt moraalne surve, süüdistamine või isegi

hirmutamine)115. Kui KK-s eelistati teaduslikku ratsionaliseerimist, nt viiteid

“köök-laboratoriumi kujundamise põhimõttetele”116, siis NN-s rakendati hügieeni propaganda

erinevaid kombinatsioone nimetades kööki “toiduvalmistamise laboratooriumiks”117, mida

peaks hoidma “piinlikult puhtana”118 ja tuletades toiduvalmistajale meelde, et “...õhus, vees ja

maapinnal leidub tohutul hulgal mikroobe, nende hulgas ka haigusttekitavaid”119.

119 M. Raig, Toit ja hügieen. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus, 1966/1, lisaleht, lk 1.
118 L. Peet, Köök. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus, 1964/2, lk 30.
117A.Taba, Köök ja meie. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus, 1965/2, lk 28.
116 B. Mirov, …1969/1, lk 2.
115 A. Forty, Objects of Desire. New York: Thames and Hudson,2010, lk 156–160.
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Majandusteadlased ja disainiuurijad seostasid Ameerika ning Inglismaa koduse hügieeni- ja

koristusrežiimi 1950.-60. aastatel aegasäästva olmetehnika ehk tolmuimejate, nõude- ja

pesumasinate ilmumisega. See kutsus esile kodutöö standardite professionaliseerumise.

ENSV-s toimus analoogne nähtus, mida aga ei saa seletada olmemasinate olemasoluga kuna

need olid pigem erandlikud. Võib oletada, et jäiga puhtuse fenomen võis siia jõuda kultuuri

ülekandega välismaa ajakirjadest; teiseks võis see ilmuda 1930. aastate moderniseeritud

kodukultuuri mõjul, argikultuuri tsiviliseerimise teise lainena, mille puhul tähistas puhtus

linlikku elustiili. See vastandus talupoeglikule minevikule ning raskele ja mustale põllutööle.

Kirjeldatud köögitööde regulaarsus ja reglement meenutas omamoodi rituaali: sümboolsete

tegevuste jaoks olid mõeldud erilised riided, nt perenaise kittel või põll; toimingute järjekord

oli paika pandud (“esimeseks toiminguks köögis on käte pesemine”); seatud olid keelud

(“lubamatu ja ebahügieeniline on hoida toidujäätmeid köögis kauemat aega”).120 NN-s

kirjeldatud puhastustöid võib jagada kaheks: jooksvad ja tsüklilised. Jooksvate ülesannete

hulka kuulusid igapäevased tegevused, mis vältisid toiduainete lagunemist, nt söögijärgne

nõude pesemine soovitavalt 30°C juures sooda või sinepiga, loputamine 70°C kraadise veega,

nõudepesuharja või lapi seebiga pesemine, pliidi pühkimine vana ajalehe ja villase lapikesega

jms. 1964. a. artiklis soovitati puhastada kööki kord nädalas põhjalikumalt ning kord kuus

korraldada suurpuhastust.

Nädalase puhastuse juurde kuulus: radiaatori, köögimööbli pesemine kappide sisu välja

tõstmisega, aknaraamide ja klaaside küürimine, valamu, pliidi ja torude puhastamine.

Kvartali suurpuhastus hõlmas ka lagede, seinte ja torude pesu.121 Kõik need üsna väsitavad

ning aeganõudvad protseduurid pidid paradoksaalse loogika järgi säästma perenaise aega ja

tervist ning tegema köögi mugavamaks: “kui täidame… eespool toodud puhtuse- ja korra

nõudeid, muutub toiduvalmistamine kergemaks, toit maitsvamaks ja köök mugavamaks”.122

2.2.6. Toiduvalmistamine ENSV köögis

Kuigi NN igakuiste retsepti rubriikide nimetused kandsid tihti professionaalset iseloomu ning

seostusid pigem koka koostatud restoranimenüüga – nt “Toidusedel” või “Kevadine

122 A.Taba, …1962/2,  lk 28.
121 L. Peet, Köök. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus, 1964/2, lk 30.
120 A.Taba, …1962/2,  lk 28.
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toidukaart” –, olid nad mõeldud tavalisele töötavale pereemale igapäevaseks kasutamiseks.

Köögis toimetamine pidi teoorias olema “meeldivaks vahelduseks kutsetööle”.123 Samas

arstide, kokkade ja hügienistide artiklites osutus see üsna reglementeeritud tegevuseks, sest

“tervise põhiliseks teguriks on teaduslikult koostatud ja otstarbekalt valmistatud toit”124, “hea

toit toob … kasu, kui ta on maitsev, isuäratavalt serveeritud ja kui söögikorrad on kindlatel

aegadel”.125 Samuti polnud soovitatav “toidu maitsvuse ja kvaliteedi huvides … valmistada

sööke valmis mitmeks päevaks”.126 NN 1966. aastal esitatud statistika järgi nõudis tavalise

lõuna tegemine “ päevas ligi 3 tundi aega”.127

1969. aastal kutsus Mirov KK lugejat piiluma “mõne restoranvaguni kööki”. Vaevalt, et

arhitekt oli rahul selle ühiskondliku toitlustusettevõte köögi välimusega, ent ta kiitis

otstarbekalt loodud ja läbimõeldud ruumi, kus on “ära kasutatud iga nurgake”.128 Ta pidi

samuti tunnistama, et vagun-köögi töö efektiivsuse võtmeks on poolfabrikaatide kasutamine.

Sama perioodi NN artiklites on eelvalmistatud toidu kasutamisele viidatud lähituleviku

luksusena, mis nõuab toitlustusettevõtete võrgu laienemist, toidu kvaliteedi paranemist ning

hinna tasakaalustamist.129

2.2.7. Värviline köök

Värvide teema oli tõstatatud nii KK-s, kui ka NN-s. Vaatamata nende väljaannete iseloomude

erinevusele 1960. aastate alguses, väljendasid nad köögiruumi värvivaliku suhtes üllatavalt

sarnast arvamust. Lugejatele soovitati peamiselt pastelseid toone: “[k]asutatagu rõõmsaid ja

heledaid värve”;130 “[e]elistatav on heledatooniline köögimööbel….kasutame üht või kaht

kontrasttooni”;131 “köögi mööbli võib värvida õlivärviga helekollaseks, heleroheliseks, isegi

roosaks”.132 Seda kiindumust valkjate toonidele suhtes võib interpreteerida esimese nn valge

modernismi traditsiooni pikendusena, mis kinnitas valge värvi seost just hügieeni ja

132 B. Mirov, … 1959/3, lk 3.
131 Veidenberg, S. Köögimööblit. – Kunst ja kodu, 1969/3, lk 5.
130 B. Mirov, …1959/3, lk 3.

129 H. Aarma, Tänapäev ja perspektiivid. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1966/1, lk
14.

128 B. Mirov, Köök …1969/1, lk 1.
127 H. Aarma, Tänapäev… 1966/1, lk 14.
126 A.Taba, Köök … 1962/2,  lk 28.
125 M. Raig, Toit … 1966/1, lisaleht, lk 1.

124 H. Ottenson, Kuidas toita eelkooliealist last? – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus,
1960/5, lk 28.

123 D. Luitva, Kui perenaine on alles algaja.  – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1963/1,
lk 15.
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teadusega.133 Köök-laboratooriumi metafoor kerkis esile ka 1960. aastatel, nt NN lehtedel.

Samaaegselt tõrjuti üleni valgeid lahendusi: “[v]algest köögist tüdinetakse üha enam”;134

“tavalised valged glasuurplaadid muudavad ruumi kõledaks – sobivam on kasutada toonitud

plaate”.135 1959. a. artiklis väidab Mirov, et labor-köök pole enam aktuaalne,136 mõeldes

eelkõige spetsiifilistele esteetilistele tunnustele, mh haiglataolisele valgele ruumile ja

kõledusele, mis vastanduvad soovitud köögi “ilule, hubasusele, rõõmule”.137 Samal ajal

esinev NN artiklites tihti metafoor käöögist kui “meie toiduvalmistamise laboratooriumist”.138

Teine oluline mõõde, millest kirjutati nii NN-s, kui ka KK-s, on värvide psühholoogiline

mõju ruumis. Rõhutati, et “[viimistlus peab] üldpildis andma rahuliku ilme, kuid paari

värvirõõmsa pinna abil … saab tööruumi sõbralikuks või elavamaks muuta.”, “puu mõjub

ruumis soojalt ja koduselt”.139 Vajadus luua värvide ja materjalide abil harmooniat ning

hubasust seostati köögi uue söögitoa rolliga, mis lisandus teoorias köögiruumi põhilisele töö

funktsioonile ning tõstis kööki koduses ruumilises hierarhias natuke kõrgemale (võrreldes nt

vannitoa ja tualetiga, millest ei kirjutatud). Artiklites väljendati arvamust, et erksate värvide

mõju koduses ruumis on “väsitav ja tüütu”.140

2.2.8. Ornament kuriteo piiril

Köögi dekoreerimise suhtes oli Mirov ettevaatlik, lubades vaid “tagasihoidlikku

ornamentikat” keraamiliste taldrikute ning lilledega seinavaaside näol.141 Pisidekoor ja

ornament ei sobinud kokku üleliidulises arhitektuuripoliitikas valitseva kaine ratsionalismi

ideega ning seostus taunitava väikekodanlusega. Selles osas langes KK autorite ideoloogiline

positsioon kokku rahvusvahelises modernismis tuntud ornamendi ja dekoori kartusega,

141 Mirov, …1959/3, lk 3.

140 L. Arike, Paar pilti ja mõned mõttekillud sisearhitekti töölaualt.  – Nõukogude naine. Tallinn: EKP
Keskkomitee Kirjastus, 1963/5, lk 33.

139 Hüva nõu on kallis.  – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1963/10 lk 29.
138 A.Taba, Köök ja meie. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1962/2, lk 28.
137 B. Mirov, …1959/3, lk 1.
136 B. Mirov, …1959/3, lk 1.
135 B. Mirov, … 1959/3, lk 3.
134 Hüva nõu on kallis.  – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1963/10 lk 29.

133 W. Rollins, A Nation in White: Germany’s Hygienic Consensus and the Ambiguities of Modernist
Architecture. – German Politics & Society, 2001, vol. 19, no. 4,
http://web.a.ebscohost.com.portaal.nlib.ee:2048/ehost/detail/detail?vid=0&sid=7213c221-602e-4a86-a531-0c17
be3a5c75%40sessionmgr4008&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#A
N=6533077&db=a9h (vaadatud 07.04.2021).
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millele pani aluse Austria arhitekt Adolf Loos oma esseega “Ornament kui kuritegu” juba

1908. aastal.

Dekoorivaba tendentsi toetasid ka lauanõusid käsitlevad rubriigid: “lakooniline tänapäev on

leidnud vastukaja ka supitirinate, tasside, klaaside jne. kujunduses”,142 kirjutas KK 1963.

aastal. Kui mustreid ka otseselt tagasi ei lükatud, oldi nende suhtes alati kaalutlevad.

Sisearhitektid rõhutasid harmooniliste kombinatsioonide tähtsust: “pindade ornamentide

omavaheline sobivus on oluline maitseka kodu kujundamisel”;143 “eri värvi linikud… võivad

olla seda eredamad ja kirjumad, mida ühetoonilisem on ümbrus”.144 Sel tingimusel

legitimiseeriti tekstiili- ja tarbekunstnike kavandatud linikute, kardinate ja soojakatete

kasutamist köögis. Samuti propageerisid mustrilehed soojakatteid, mille valmistamiseks

“sobis rõõmsameelne sits” (ill 2.2.32.).145

ill 2.2.32.

Saima Veidenbergi joonis. Monokroomsed köögikapid heledate seinte ja põranda taustal triibulise kardina ja
lillevaasiga. Joonisel on modernistide armastatud puhtuse sümbolid valgus, päike ja värske õhk.

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst, 1959/3, lk 5.

ENSV köögi kuvandite võrdlus ajalooliste ning välismaa näidetega ning ajakirja NN

praktilise suunitlusega nõuannetega, valgustas välja mitmeid olulisi sarnasusi ning erinevusi

nende vahel. Arhitekt Mirovi tüpoloogia osutas Nõukogude perioodi kavandite seostele

Saksamaa kultuuriruumi ja vabariigiaegsete planeeringutega ning samaaegset soovi vastata

rahvusvahelistele trendidele köögi sotsiaalsuse ja avatud planeeringu osas. Nii ignoreeriti

hruštšovka köögi reaalsust, selle kitsikust, isoleeritust ja vähest varustatust.

145 I. Nurmoja, Perenaistele. – Kunst ja kodu, 1964/2, lk 30.
144 S. Masso, Linu söögilauale.  – Kunst ja kodu, 1960/1, lk 22.
143 B. Tomberg, Värv - võlur ruumis. Tekstiil. – Kunst ja kodu, 1959/3, lk 18.
142 Vaher, L. Serviis. –Kunst ja kodu, 1963, no.1, lk 11.
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Vaatamata moe mõiste ideoloogilisele tõrjumisele võib siiski öelda, et 1960. aastate ENSV

köögi kuvand oli moodne. See imbus lääne moe ülekande kaudu. Samal ajal oli see ka

mõjutatud moderniseerimise ajaloost 1930. aastate ajakirjade ideede ülekande kaudu.

Kirjeldatud nähtused peegelduvad ENSV köögi mööbli kujunduses, nt kappide vormis ja

proportsioonis. Ootamatul moel mõjutas köögimööbli kujunemist defitsiit: arhitektid ja

sisearhitektid soovitasid lugejale tööstuslikult valmistatud välimusega projekte, imiteerides

tehniliselt hästivarustatud köögi kuvandit ilma tegeliku tehnikata.

Perenaisele mõeldud hügieeni- ja toiduvalmistamise teemalised artiklid näitavad, et

paralleelselt teisel pool raudset eesriiet asunud maailmaga muutusid kodumajapidamise

standardid karmimaks ka ENSV-s. Nõukogude naise mehaanilised teenrid olid liiga

primitiivsed, et neid oleks saanud nimetada aega säästvateks. Nii tehnikat, kui ka teenuseid

tutvustavad artiklid olid oma iseloomult pigem futuristlikud. See-eest lubasid

kodukorrastamise, hügieeni ja toiduvalmistamise teemalised artiklid vaba aega kui auhinda

puhtuse rituaalide järjekindla läbiviimise ning targa töökorralduse eest. Selle oluliseks

vahendiks oli teaduslikult ratsionaliseeritud ja hügieeniline köök, mille näiteks on KK-s ja

NN-s ilmunud ideaalsed köögiruumi vaated. Kujutatud köögi mõned omadused muutusid

omamoodi kaasaegsuse visuaalseteks märkideks nagu nt heledatoonilisus ja ornamentika

vähesus. On märkimisväärne, et efektiivse köögi esteetika ei sobinud kokku ENSV

perenaisele soovitatud igapäevaste söögitegemise praktikatega.
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2.3. Praktiline köök

Peatükk käsitleb praktilise suunitlusega KK ja NN artikleid, millele on lisatud mustrilehed

või joonised ajakirja vahelehel koos vajalike tööriistade ning materjalide nimekirjaga.

Peatükk tugineb Inglise disainiajaloo uurija Paul Atkinsoni isetegevuse tüpoloogiale ning

vaatleb, kuidas see toimib ENSV köögi- ja kodukujunduse teemaliste artiklite kontekstis

kodutehnika paranduse, hoidiste valmistamise ja serveerimise kujutamisviiside näitel.

Peatükk otsib vastust küsimusele, kuidas seostub KK-s ja NN-s propageeritav köögimööbli

isetegemine Vebleni demonstratiivse tarbimise kontseptsiooniga ning millised tähendused on

“ise tegemisega” kaasneval teose unikaalsusel. Oluline tundus samuti küsimus, kuidas suhtus

professionaalne disainer või arhitekt propageeritavasse mööbli ja kodutekstiili isetegemisse

ning kuidas seda võiks disainobjekti biograafia ringi sisse joonestada. Peatükk lõpeb

tehniliselt ja sooliselt segregeeritud isetegevuste osakaalu võrdlusega 1960. a. moodsa köögi

kujuteldaval mood board’il, ehk kujutiste, materjalide, tekstide kompositsioonil, mida

disainerid kasutavad oma praktikas teatud stiili või kontseptsiooni tutvustamiseks.

2.3.1. Tee ise tüpoloogia

DIY (do-it-yourself või tee ise) kui mõiste ilmus 1950. aastatel, kuigi nähtusena see

eksisteeris juba ammu. Isetegemine oli mh soovitud sotsiaalkuvandi säilitamise vahendiks

sotsiaal-majanduslike kriiside hetkedel, nt sõjajärgsetel perioodidel 20. sajandil.146 DIY laine

kerkis esile korraga mõlemal pool raudset eesriiet147 sõjajärgsetel aastatel. Lääne

tarbimisühiskondades oli 1960. aastatel tee-ise nähtus seotud enesearengu, vabaaja veetmise

võimaluse või ületarbimisele ning masstoodangule teadliku vastuhakuga.148 Nõukogude

Liidus oli isetegemine Hruštšovi pöörde paradoksaalseks osaks, pragmaatiliseks vajaduseks,

mis aitas korvata plaanimajanduse puudusi kaubadefitsiidi tingimustes nn alatarbimise

ühiskonnas ja rahuldada baasvajadusi.149 Üleliidulise mõõtkavaga tee-ise nähtus oli

nõukogude kodaniku igapäevaelu loomulikuks peetud osa.150

150 A.Golubev, O. Smolyak, Making selves …, lk 531.

149A.Golubev, O. Smolyak, Making selves through making things. –  Cahiers du Monde russe 2013, vol. 54, no.
¾, lk 519.

148 R. H. Murphy, The Diseconomies of Do-It-Yourself. – The Independent Review vol. 22, No. 2  2017, lk 245.
147 P. Atkinson, Do It Yourself: Democracy and Design. – Journal of Design History 2006, vol. 19, no. 1, lk 1.

146 Science Museum, A Brief History of DIY from the shed to the maker movement, 23.04.2020,
https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/everyday-wonders/brief-history-diy (vaadatud
01.04.2022).
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Atkinson pakub isetegemise tüpoloogiat, mis põhineb DIY tegevuste motivatsiooni ja

inspiratsiooni erinevusel. Proaktiivne isetegemine (pro-active DIY) on iseseisev ja

spontaanne töö materjalidega kas lõbu või majanduslike vajaduste pärast. Reaktiivne

(reactive DIY) tugineb valmiskomplektide kokkupanemisele kasutusjuhendi järgi oma vabast

ajast. ENSV kontekstis on relevantne eelkõige vajaduspõhine isetegevus (essential DIY),

millele andis tõuke majanduslik olukord ja professionaalsete teenuste kallidus või

kättesaamatus, kuid KK köögi teemalised artiklid seostuvad siiski enamasti elustiili DIY’ga

(lifestyle DIY), mis tähendab oma kätega koduse keskkonna täiustamist või ehitamist oma

initsiatiivil soovitud sotsiaalse kuvandi konstrueerimiseks.151

2.3.2. Köögi isetegemise tüpoloogia ning selle kuvand

NN naistepäevanumbri ametlikes õnnitlustekstides väideti, et “töölissöökla ja

poolfabrikaadid, õmblus-parandus ja igasugused teenindustöökojad … lubavad

produktiivsemalt ja vähema jõukuluga teha seda, milleks kodus kuluks ohtrasti

jõuvarusid”152. Vaatamata sellele võib Atkinsoni DIY-tegevuste tüüpoloogia järgi ENSV

koristuse, köögitehnika paranduse ja söögivalmistamise kategoriseerida siiski vajaduspõhise

ise-tegemisena.

Kuigi kodutehnika parandusele pühendatud tekstid olid kuivalt asjalikud, võis artiklit saatval

pildil olla satiiriline iseloom. Näiteks 1964. aastast pärit teksti tolmuimejast täiendab pilt kus

groteskse naistegelase juuksed on sassis, jalad seisavad õlgade laiuselt harkis, silmade asemel

on prillid, käes hoiab ta tugevalt mutrivõtit, põrandal on pooleldi lahti võetud ja suitsev

tolmuimeja (vt 2.3.1.). Toa sügavust tähistab tinglikult must ruut tagaplaanil. Tolmune ja

must tegevus ja lohakas naine ei seostu samas väljaandes propageeritava moodsa interjööri

ning “tõstetud (köögi)töö kultuuri”153 või “huvitava toiminguga masina juures”.154 See on nö

vajaduspõhiste kodutegevuste varjutsooni kujutamine.

154H. Saunasaar, Masin peseb. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1963/7, lk 31.
153 L. Johansoo, Köögikombain. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1964/11, lk 11.
152 Igapäevased asjad. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1970/3, lk 3.
151 P. Atkinson, Do It Yourself…, lk 3.
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ill 2.3.1.

Esmaabi tolmuimejale

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1964/12, lk 27.

Rohkeid hooajalisi retsepte ning konserveerimismeetodeid tutvustati ajakirjas NN rubriigis

“Hoidised-hoidised-hoidised”, kus julgustati valmistama konserve kas metsast või oma

peenralt saadud naturaalmajanduslikust saagist. Kuna just see oli põhiliseks võimaluseks

rikastada igapäevast menüüd, siis püüti isegi puhkust võtta hoidiste tegemiseks sobival

aastaajal.155 Kodu toiduainetega varustamine oli määratluse järgi vajaduspõhine tegevus.

Toiduvalmistamist esitati mängulise ja loomingulise reaktiivse isetegevuse, “uute roogadega

katsetamisena”156 justkui oma enda naudinguks. See peegeldub koomilistes kujutistes nii

NN-s, kui ka KK-s (ill 2.3.2. ja 2.3.3.). Aja säästmiseks soovitatud vajaduspõhine

“toiduainete varustamine mitmeks päevaks”157 oli vastuolus tervisliku elustiili konstrueerivate

“vaheldusrikka toidusedeli” ja värskuse nõudmisega: “antagu soojendatud või korduvalt

kuumendatud eelmise söögikorra toidujääke võimalikult harva”,158 kirjutas Salme Masso

1970. aastal.

ill 2.3.2.

Hoidised, hoidised, hoidised

Nõukogude naine. Tallinn :
EKP Keskkomitee Kirjastus
1967/ l, lisa, lk 4.

158 S. Masso, Lapse toidulaud .– Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1970/1, lk 28.
157 O. Relve, Toidusedel…, lk 28.
156 O. Relve, Toidusedel küünlakuuks. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1970/2, lk 28.

155 R. Piiri, See varumise harjumus. – toidukultuurist Nõukogude Eestis.  – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat,
2017-11-26, lk 50.
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ill 2.3.3.

Vello Asi, illustratsioon artiklile “Mänguasju”

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst1960/1 lk 27.

KK ja NN toidu serveerimist käsitlevatel artiklitel oli hoopis teistsugune konnotatsioon ning

väljendusviis. Vaatamata köögis toimuva iseenesestmõistetavale seosele vajaduspõhise

söögivalmistamisega, väditakse seda seost nii tekstis, kui ka pildis. Serveerimise ning

kodupidude teemalistele artiklitele on lisaks iseloomulik ka erinevate aspektide tutvustamine

“välisvaatleja pilgu” kaudu erinevalt köögi töödest, mille kujutamist välditi (ill 2.3.4.).

Kaetud laudade fotod ja joonised kuvavad köögi töö vilju: korralikult asetatud söögiriistu,

laotatud võileibu, kaunistatud vaagnaid. Piduliku lõunasöögi illustratsioonil näeb naine välja

nagu suurilmadaam valgetes kinnastes ja moodsas kleidis, kelle ülesandeks on justkui laua

lõplik viimistlus, nt küünalde süütamine, vaatamata sellele, et tegelikkuses oli lõunasöögi

valmistamine tülikas ja aeganõudev isetegemine (ill 2.3.5.). Toidu visuaalne kvaliteet ja

serveerimise tähtsustamine toimib siin elustiili konstrueeriva isetegevusena.159 Inspiratsiooni

allikateks võisid ENSV puhul olla nii ajaloo-, kui ka moe ülekanne. Pidulikult kaetud laua

abil võis ENSV inimene lavastada kas sõjaeelse vabariigi aegse või sõjajärgse Lääne Euroopa

ja Ameerika keskklassi jõuka kodaniku elu, mis oli sel perioodil oluliseks eeskujuks.160

160 И. Лисовская, Утверждение консюмеризма на советском и постсоветском пространстве. – Социальная
философия, УДК 330.567.4, lk 21, https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/125155/1/20-25.pdf (vaadatud
09.04.2022).

159 P. Atkinson, Do It Yourself…, lk 6.
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ill 2.3.4.

Kaetud laua foto

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1963/10, lk 28.

ill 2.3.5.

Ootame külalisi lõunasöögiks

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1961/1, lk 30.

2.3.3. Universaalse vs individuaalse elustiili konstrueerimine

Nõukogude Liidu ajaloo uurijate Aleksei Golubevi ning Olga Smolyaki sõnul püüdles

nõukogude homo creativus161 moodsa elamise poole just käsitöö kaudu. Sarnast arvamust

väljendab Gurova väites, et isetehtud eseme omamine andis võimaluse eristuda ühtse halli

massi taustal.162 Isetegemise abil loodud ainulaadsus lõi efekti, mida võiks võrrelda nt

Vebleni mõistega demonstratiivne tarbimine,163 mis väljendub oma staatuse

demonstreerimises unikaalsete asjade abil; ja Prantsuse filosoofi Michel de Certeau’ mõistega

vastupanu praktikad,164 mis tähendavad võimude poolt ettenähtud normidest kõrvalehoidmist.

KK kutsus oma lugejat üles elustiili konstrueerivale isetegemisele “hea tahtmise, mõningase

oskuse ning vähese majandusliku ja ajakuluga”165 kritiseerides lisaks ENSV poodides

165 E. Velbri, Ma ise ilutegija. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 1.

164 M. Серто, Изобретение повседневности. Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета,
2013, lk 85.

163 Т. Веблен, Теория праздного класса. Прогресс; Москва; 1984, http://www.library.fa.ru/files/veblen.pdf
(vaadatud 16.05.2022).

162 О. Гурова, От товарища к товару.  – Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. Новосибирск:
Новосибирский Государственный Университет, 2005, lk 45.

161 A.Golubev, O. Smolyak, Making selves …, lk 537.
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kättesaadava valmistoodangu, sh köögimööbli kvaliteeti ja välimust. Selle näiteks on Mirovi

üleskutse valmistada köögimööblit individuaalselt, vastavalt konkreetse ruumi vajadustele:

“lahendus peitub tavalise poemööbli kasutamisest loobumises”;166 ning et parimaid tulemusi

annab “lihtne, kasvõi oma tehtud, kuid läbimõeldud (köögimööbel)".167 Individuaalne

lahendus oli arhitekti poolt tunnistatud eelistatumaks. Individuaalsus ei tähendanud samas

KK kontekstis unikaalsust kui ainulaadsust, iseärasust või loomingulist eneseväljendust. See

oli viis saavutada esteetilist ideaali, minnes mööda tööstus- ja kaubandusprobleemidest. See

pidi väljendama lakoonilistes ja rangetes köögikappide vormides, mida lääne riikides toodeti

tööstuslikult. Näiteks Saima Veidenbergi 1959. a. köögimööbli tee-ise projekti joonised

meenutavad oma vormide poolest samas numbris ilmunud tööstusprotsessi tulemusena

valminud SDV ekspo-näidiste fotosid.

KK ning NN ülevaatamisel ei kujunenud ühemõttelist ettekujutust köögimööbli

isetegemisega kaasneva unikaalsuse-efekti tähendusest. Tekkis hoopis lisaküsimus, kas

ainulaadsus oli taotletud omadus või vabatahtlikult-sunniviisilise käsitöö paratamatu efekt,

sotsioloogi Natalja Kozlova mõistes “ettekavatsetu sotsiaalleiutis” (ill 2.3.6.), ehk

sotsiaalagentide tegevuste ettearvamatu kõrvalprodukt?168 KK ja NN diskursus näitas, et

arhitektid ja disainerid olid vaimustuses hoopis tootmise võimalustest, kas “homsetest” või

Lääne ajakirjades ja näitusel nähtutest. Nagu kirjutas Mirov: “kodukultuuri arengut aitab

stimuleerida vastavasisulise toodangu tase”.169

ill 2.3.6.

Karikaturisti Heinz Valgu koomiks Katist sobib “ettekavatsetu
sotsiaalleiutise” illustratsioonina. Kauba defitsiit ja
valmistoodangust valiku puudus andis tarbijale leiutamise
impulsi, mille tulemusena sündis unikaalese või -lahendus.

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1967/1,
tagakaas.

169 B. Mirov, Kodukultuur. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1968/3, lk 1.
168 N. Kozlova, Nõukogude inimesed. Ajaloo stseenid. Moskva: Euroopa, 2005, lk 71.
167 B. Mirov, …, lk 4.
166 B. Mirov, … 1969/1, lk 1.
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Rääkides NL defitsiidist osutab Eesti disainikriitik Karin Paulus paradoksile: kaubanappus

viis tarbijaiha äärmuseni, mistõttu tiražeeritud masstoodang, nö välismaa Trooja hobune,

omandas hoopis unikaalsuse ja eksklusiivsuse aura.170 NN reportaažipildid erinevatelt

rahvatarbekaupade näitustelt jäädvustasid NL kodanike kummalisi poose: inimesed tutvusid

välismaa delikatesside ja köögikappidega kartlikult, vaadeldes ihaldatavaid ning võõrale

maailmale kuuluvaid asju justkui nähtamatu barjääri tagant (ill 2.3.7. ja 2.3.8.). Lootus, et

“neid kauneid ja praktilisi esemeid peatselt kauplustes osta saab”171 oli nähtavasti liiga hägus.

Näitustel ning ajakirjades nähtud NL-s kättesaamatute asjade disaini ülevõtmist ja

kopeerimist pidasid õigustatuks isegi ENSV disainerid ja konstruktorid.172See võttis erinevaid

vorme, alustades delikaatsest moe ülekandest kuni piraatkoopiate tiražeerimiseni (nt tuntud

Eero Saarineni “konjakitooli” Kooperaatori versioon).

ill 2.3.7.

Pirita paviljon, Vabariiklik aianduse ja mesinduse näitus.

Foto nõukogude homo consumens’ist

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus

1964/11 lk 22.

ill 2.3.8.

Gorki-nimeline kultuuri ja puhkepargis. SDV

rahvatarbekaupade näitus: “Naiskülalised oskavad eriti

hinnata oma tõelisi abimehi…”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus

1961/9 lk 22.

Tee-ise mööbli tööjoonised ajakirja KK lisas nägid ette individualiseerimise võimaluse

vastavalt köögiruumi vajadustele, kuid olid inspireeritud hoopis tootmise normidest, nt 60x60

cm moodulsammust. Kodus valmistatud köögikapid pidid seega sarnanema proportsiooni

poolest kättesaamatu masstoodanguga, mis muutus paradoksaalseks luksuse ideaaliks, mida

sai imiteerida isetegevuse abil. ENSV kodanike kirglikku armastust välismaa ja

importtoodangu vastu naeruvääristab Heinz Valgu 1966. a. karikatuur NN-s: isegi kana

172 K. Paulus, … 2018, lk 96.
171 Pilk on suunatud tulevikku. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1961/10, lk 19.
170 K. Paulus, Eesti disaini ja reklaami 100 aastat. Tallinn: Post Factum 2018, lk 111.
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erutub välismaa kaupu nähes, vaatamata sellele, et kõrval asuvad kodumaised analoogid (ill

2.3.9). KK artiklite ja jooniste autorite jaoks oli siiski primaarne vormiline keel ja esteetiline

terviklikkus. Siin võib näha rahulolematust nõukogude tootmis- ja kaubandussüsteemigа, ehk

isegi vastupanu De Certeau’ vaimus, mille puhul sotsiaalne agent püüab leiutada oma enda

tegutsemisviise märkamatult saboteerides suure süsteemi reeglistiku kuid toimetades selle

väljal.173 Ometi, 1960. aastate KK toimetuse loomingut iseloomustas pretensioonikus ja olme

süsteemse organiseerimise ambitsioon, mis ei sobi täpselt kokku De Certeau’ igapäevaste

praktikate ebaformaalsuse ja spontaansuse ideega.

ill 2.3.9.

Karikaturisti Heinz Valgu koomiks Katist illustreerib armastust
impordi vastu

NN 1966/1, tagumine kaas

2.3.3. DIY Erialase tööriistana

Sisearhitektide isetegemise teemat sisaldavates artiklites NN-s ja eriti KK-s peegeldus tihti

nende ambitsioon kontrollida lugeja kujuteldava koduruumi tervikut. Lugejat hoiatati liiga

julgest initsiatiivist ehk ette antud mustritest kõrvale kaldumisest. Polnud soovitatav loobuda

“kunstniku loodud kirjast ja värvist, kui te ei ole väga kindel oma maitsele”.174 Loovutades

oma intellektuaaltöö vilju avalikkusele, püüdsid KK autorid samaaegselt korraldada nö

preventiivset autorijärelevalvet, hoiatades isetegijaid võimalikest eksimustest, “üleliigsete ja

forsseeritud”175 isetegevuse tulemuste vältimiseks.

Sellega seostub Inglise disainiajaloolaste Jeremy Aynsley ja Francesca Berry sõnastatud idee

modernistlikust kodukujunduse ajakirjast kui disaineri erialase identiteedi kinnitamise

peamisest platvormist.176 DIY kontseptsioon asub konfliktses positsioonis arhitekti või

disaineri erialase tegevuse suhtes,177 suuremal või vähemal määral professionaali agentsuse

tema käest röövides. Selleks, et populariseerida oma hoiakuid ning laiendada oma erialase

tegevuse võimalusi kujutasid ENSV arhitektid ja disainerid ideaalset arhitektuurset tervikut

ajakirjanduses, nagu KK. Sel juhul polnud projektide peamiseks teostamise vahendiks

177 P. Atkinson, Do It Yourself…, lk 7.
176 J. Aynsley, F. Berry, Publishing the Modern Home. – Journal of Design History 2005, vol. 18, no. 1, lk 17.
175 E. Velbri, …, lk 1.
174 V. Asi, Värviline tekstiil ruumis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/1, lk 17.

173 М. де Серто, Изобретение повседневности. Санкт-Петербург: Издательство Европейского
университета, 2013, lk 101.
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disainobjekti biograafia ringis mitte tööstus, vaid hoopis lugejate isetegevuslik meisterdamine

(vt ill 2.3.10.).

ill 2.3.10.

Moonutatud disainobjekti biograafia
plaanimajanduse tingimustes, mis
välistab tootmise.

2.3.4. “Kõvad” ja “pehmed” isetegemised köögi mood board’il

Vastavalt sooliselt segregeeritud tööjaotusele178 oli peremehele mõeldud töö kõvade

materjalidega179, ehk sisearhitektide ettevalmistatud köögimööbli projektide tööjoonistega.

Taolised tööd olid justkui maskuliinsuse väljenduseks. Selle tunnistuseks on nt 1959. aastal

sisearhitekt Oseleini artikli nimetus “Isa ise tegi!”,180 mis viitab omatehtud mööbli tegijale

osutavast erilisest lugupidamisest. Sisseehitatud köögikappide või muu köögivarustuse

valmistamine oli kodustes tingimustest raskemini teostatav. Golubev ja Smolyak viitavad

ehitus- ja konstrueerimistöö keerukusele materjalide ja tööriistade nappuse tõttu,181 mis lubab

oletada, et realiseeritud projekte polnud eriti palju ning isetegevuse kõikejõudvus oli pigem

meedia kaudu levitatavaks müüdiks. Atkinsoni arvates pole DIY liikumise massilisus

võimalik ilma harrastajatele kättesaadavate elektripuuri, liimi, kummi ja vineerita,182 mis olid

suure tõenäosusega pigem defitsiidiks ENSVs.

See-eest naiste tööks peetud pehmete materjalidega töötamine183 (õmblemine, heegeldamine,

tikkimine jms) oli palju teostatavam ülesanne. Seda hüpoteesi toetavad kaudselt KK-s ning

NN-s arvukuse poolest domineerivad tarbekunstnike loodud mustri- ja lõikelehed, mida “võib

183 P. Atkinson, Do It Yourself…, lk 1.
182 P. Atkinson, Do It Yourself…, lk 6.
181 A.Golubev, O. Smolyak, Making selves …, lk 527.
180 M. Oselein, Isa ise tegi! – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/2, lk 4.
179 P. Atkinson, Do It Yourself…, lk 7.
178 A.Golubev, O. Smolyak, Making selves …, lk 519.
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valmistada kergelt kättesaadavatest materjalidest”,184 iga etapi täpse töökirjeldusega. Kodu- ja

mh ka köögitekstiili valmistamine, kaunistamine, parandamine on tee-ise projektide kõige

levinum osa. 1961. aastal kirjutab tekstiilikunstnik Merike Vilipere (Männi) “kuna

kaubandusvõrgus maitsekaid tekstiilesemeid on veel vähe, siis tuleb elustada

käsitöökunsti”.185 See osutab heale maitsele kui piiravale faktorile, mis teeb valiku

olemasolevatest toodetes võimatuks, aga ka isetegemise motivatsioonile. Nii ajakirjas NN,

kui ka almanahhis KK oli esitatud mitmeid mustri- ja lõikelehti laudlinadele ja linikutele,

kodukitlitele ja põlledele, “moodsate köögitarvete hulka kuuluvatele”186 kannumütsidele ja

köögikäpikutele.

Köögitekstiili isetegemise teemalised artiklid olid enamasti praktilised ning ei sisaldanud

moraliseerivat sisu (juhul kui tekstiili näidete tutvustamine polnud sisearhitekti ülesandeks).

See-eest kirjeldati tekstiilesemeid kui jõukohaseid, tarvilikke, lõbusaid, meeldivat vaheldust

toovaid, kaunilt mõjuvaid, meeldivalt värvirikkaid, pidulikkust tõstvaid, kaunistavaid, valgust

pehmendavaid, mugavamaks muutvaid jne esemeid. Mustrilehtede koostamisel oli arvestatud

nt materjalide defitsiidi või ajakuluga. Samuti pakuti neis alternatiivseid lahendusi ning üsna

ühemõttelisi materjalide soetamise viited: “aeganõudvate sõim- ja põimpilude kõrval võib

linu … kaunistada lihtsa postpiluga”;187 “(väikese linikute) tikkimiseks kulub paar õhtut”;

“võib … triibulisest riidest, mida müüakse käteräti- ja madratsiriidena, valmistada vähese

ajakulu ja lihtsate töövõtetega linu”.188

Erinevalt kõvadest materjalidest tehtud köögimööblist, mille põhiplaan, mahtude

proportsioonid ning värvid olid konventsionaalsed, ei seostatud pehme riidega universaalseid

kohustusi ja igavesi väärtusi. Just tekstiili esemetest kui isikupärastamise vahenditest rääkisid

nii tarbekunstnikud ise, kui ka toimetuse kolleegid arhitektid ja sisearhitektid. Artiklites

kirjutati kuidas “meeldivat vaheldust toovad tuppa värvilised linad”;189 või et

“(dekoratiivkanga) värv ja kiri peavad aitama täiendada ruumi isikupärast muljet”.190 Moe- ja

tekstiilikunstniku Made Põlluaasa kavandatud kannusoojendaja puhul mainiti, et see “tuletab

meelde südasuve ja aitab koos kange kuuma kohviga tsiviliseeritud inimese külma hinge

190 T. Vaskova, Pilutikandiga linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/2, lk ??.
189 Tikitud linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 20.
188 L. Madisson, Triibulisest kangast linikud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/2, lk 18.
187 V. Ilveste, Pilutikandiga linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/1, lk 18.
186 S. Masso, Köögikäpikud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1968/1, lk 23.
185 M. Vilipere, Tähelepanu tekstiilile. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/1, lk 9.
184 E. Velbri, Ma ise ilutegija. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 1.
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soojendada”.191 Heegeldatud ebareeglipärase mustriga kannusoojendaja demostreerib

käsitööeseme ebareeglipärasust, inimese puudutuse jälge ja isikupära (ill 2.3.11.). Tekstiili

nähti loodusliku ja inimliku algena ranges ratsionaliseeritud modernistlikus köögis.

ill 2.3.11.

Made Põlluaasa kavandatud kannusoojendaja

Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1970/6,
lk 20.

Tekstiili isevalmistamise abil sai parandada ka mööblitootmise puudusi, mh ergonoomilisi ja

esteetilisi probleeme: “... mööbli metallosad ei tekita hubasuse muljet. Selleks, et toolid

oleksid mugavamad ja värvirõõmsamad, tuleb valmistada nendele polsterkate”.192 Samuti

reguleeriti tekstiiliga esteetilist režiimi: “tekstiilesemete teadlikul valikul välditakse liialdusi

ja saavutatakse ruumis meeldiv pilt”.193 Sisearhitekti Tatjana Salmre 1962. a. artiklit “Sööme

köögis” illustreerisid sööginurga vaated varieeruvate kardinate ja toolikatete värvustega.

Autor näitab lugejale, kuidas kodutekstiili abil saab muuta ruumi meeleolu (vt 2.3.12).

ill 2.3.12.

Tatjana Salmre, köögiilme muutmine mööblikatete abil

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/1, lk 23.

Kui ühendada KK-s ja NN-s arhitektide, disainerite ja tekstiilikunstnike artiklite inspireeritud

isetegevuse viljad mõtteliselt ühiseks mood board’iks ehk kollaažiks, siis võib märgata, et

standardiseeritud ning Bruno Tombergi sõnade järgi ajatu194 välimuse ning seega ka

universaalsuse poole püüdlev köögimööbel pidi tekitama nö kõva raamistiku pehmele

sisustusele. Domineerivate heledate köögifassaadide taustal said väikeste aktsentidena

eristuda mänguliste mustritega pehmed kodused tekstiilid, mis lisaks mööbli puuduste

maskeerimisele muutsid köögiruumi omapäraseks ja individuaalseks. Kuna köögitekstiili

valmistamine oli ENSV tingimustes kordades lihtsam kui kappide nikerdamine ilma sobilike

tööriistadeta, võib järeldada, et köögis domineerisid hoopis käsitsi tehtud pehmed ja kirjud

unikaalesemed muudates köögi ilmet eklektiliseks.

194 B. Tomberg, Tarbekunsti Soomest. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/3, lk 12.
193 M. Vilipere, Tähelepanu… , lk 9.
192 T. Salmre, Sööme köögis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/1, lk ??.
191 M. Põlluaas, Lõbus on heegeldada. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1970/6, lk 20.
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Empiiriline materjal näitas, et vajaduspõhiseid isetegevusi ENSV köögis kujutati tihti

naeruvääristavalt kui piinlikku varjutsooni tööd või esitati Atkinsoni tüpoloogia järgi

reaktiivse isetegevuse, ehk vaba aega sisustava tegevusena. Elustiili konstrueeriva

isetegevuse paraadsed tulemused pidid olema teiste silmadele (nt külalistele) nähtavad,

käivitades Vebleni kirjeldatud demonstratiivse tarbimise mehhanismi. KK köögimööbli

tööjoonised sarnanevad tööstusmööbli joonistega, ehk isetegevuse tulemusena valmistatud

köögiansambel sarnanenuks hoopis diskreetse masstoodangu, ehk sisearhitektide arvamusel

parema süsteemiga. Seetõttu on elustiili konstrueerivast ise tegemisest keeruline rääkida kui

vastupanu praktikast de Certeau’ mõistes. Liiga väljendusrikas isetegevus polnud soovituslik.

Arhitektid ja sisearhitektid propageerisid isetegevust KK-s ja NN-s oma erialaseks

enesekehtestamiseks ning püüdsid õpetliku tooni abil kontrollida oma ideede elluviimist. Sel

taustal tundus nn “pehmete” isetegevuse tehnikate tulemusena valmistatud tekstiili roll köögi

mõttelise mood board’il teisejärgulisem, kuigi reaalses ENSV köögis see nähtavasti

domineeris “kõva” isetegemise üle.
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2.4. Inimese “portree” köögis ja sellest väljaspool

Joonistatud või pildistatud inimese kujutis ajakirjas NN ja almanahhis KK oli portree, mis

iseloomustas nii kujutatud inimest, kui ka arhitekti, disaineri või kunstniku ettekujutust

inimese rollist kirjeldatud ja joonistatud ruumis. Inimfiguuride tähelepanelik uurimine tundus

olevat sobilik meetod, et tuua välja arhitektide, disainerite ja tarbekunstnike kavatsusi ning

mõista väärtusi, millele köögi, serveerimis- ja toiduvalmistamise teemaliste artiklite sisu

kirjutades tugineti. Käesolev peatükk vaatleb inimfiguure nii arhitektuurijoonise kontekstis,

kuid ka inimfiguuride ilmumist KK ja NN moe, kodumajapidamise- ja toiduvalmistamise

rubriikides kogu materjali lõikes, analüüsides, kuidas need kirjeldavad 1960. aastate ENSV

koduköögiga seostuvaid identiteete.

2.4.1. Inimtühi köök

Inimese figuuril (stafaaž, scale figure) arhitektuuri ja disaini graafikas on tähtis roll. Figuuri

olemasolu joonisel aitab eelkõige aru saada kujutatud objektide mõõtkavast sõltumatult

objektide suurustest. Kui mõõtkettide jms mõõtkava tähiste seostamine vastava reaalse

suurusega eeldab erialast kogemust, siis inimfiguuri ja joonisel olevate objektide vahekorra

arvutamine toimub intuitiivselt. Alex Anderson, Ameerika arhitektuuriajaloo uurija ning

teoreetik, märgib, et arhitekti visandatud inimfiguur ei pruugi alati olla joonise mõõtkavale

proportsionaalne, kuid see ei vähenda selle graafika elemendi tähtsust. Ta seob stiliseeritud ja

moonutatud figuure joonistel arhitektuuri mittemateriaalste omaduste edasiandmise

vajadusega. Joonisel olev inimese kujutis aitab arhitektuuri kasutajal aru saada

arhitektuuriobjekti potensiaalist füüsilisest kontaktist kuni psühholoogiliste aspektideni.195

Arvestades 1960. aastate KK ning NN köögi teemaliste artiklite didaktilist iseloomu ning

kirjut lugejaskonda, võis oletada, et inimfiguuridel oli köögi joonistel ja perspektiivvaadetel

sarnane roll. See lihtsustanuks sisearhitektide ja disainerite jooniste lugemist ning

illustreerinuks uut tüüpkorteri mikrokööki, sealse mööbli ning tehnika kasutamis- ja

hooldusviise. Ometi, see hüpotees osutus ekslikuks. Läbitöötatud 1960. aastate KK ja NN

numbrite köögijoonistel või perspektiivvaadetel inimfiguur puudub täielikult. Kuigi mõned

arhitektuuriteoreetikud ja praktikud peavad inimfiguuri kujutamist arhitektuuri graafikas

195 A.T. Anderson, On the Human Figure in Architectural Representation. – Journal of Architectural Education
55:4, lk 238-246.
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vältimatuks, esineb ka erandeid. Arhitektid Michael Meredith ja Hilary Sample oma

sissejuhatuses raamatule “Arhitektuuri kontekstist eemaldatud inimfiguuride lõpetamata

entsüklopeedia” loetlevad selle fenomeni põhjustena arhitekti soovi esitada

arhitektuuriobjekti vaateid ilma tähelepanu hajutavate kujutisteta.196

Inimfiguur loob kujutatud objektide omavahelisi seoseid ning tekitab hierarhilisust. Oma

olemuselt analüütiline joonis muutub narratiiviks. Arhitektuuri stafaaž on väljendusrikas

tööriist, kuid samas seostub sellega ka teatud risk: paratamatult lisanduvad uued, vahetevahel

ettenägematud tähendused ning erinevad võimalused arhitekti sõnumi interpreteerimiseks.197

Figuur osutab arhitektuuriobjekti konkreetsetele omadustele. Isegi joonistatud, kujuteldavale

ENSV köögile oli omane nt tehnilise varustuse puudus vaatamata manifesteerivale tehnilisele

progressile. Köögis toimetava inimese kuju valgustanuks defitsiidi asjaolu eriti selgelt. See

võib olla seletuseks, miks sisearhitektid kujutasid ENSV kööki inimtühjana. Ameerika köögi

kujutamises valitses samaaegselt vastupidine tendents, sest läänes muutus köök

seltskondlikuks puhkekohaks, uhkuse sümboliks.198 Eestis püüti teadlikult või intuitiivselt

säilitada kuivemat teaduslikku visuaalset keelt, tehes vaid väikseid järeleandmisi koloreeritud

perspektiivvaadete kujul mitteprofessionaalse lugeja jaoks.

Võib oletada, et inimfiguuri paigutamine köögi joonistele ja perspektiivvaadetele toonuks

paratamatult ka KK ja NN teksti ridade vahele peidetud konflikte ja vaigistatud teemasid. Kui

väike udune foto eeskujulikust Saksa DV köögist võis tunduda kauge futuristliku

tulevikulubadusena, andes lootust, et see kunagi realiseerub, siis perenaise kujutamine

poodides kättesaamatu köögivalamu, külmiku või elektripliidi juures võis mõjuda küünilise

irvitusena reaalse olme üle. Peab mainima, et suuremõõtmelise köögitehnika kujutised

puuduvad almanahhi numbritest 1960. aastate alguses samuti, ilmudes alles kümnendi teisel

poolel.

198 A.Kannike, E. Bardone, Köögiruum ja köögikraam Eesti muuseumide tõlgenduses. – ERMi aastaraamat 60
(2017), lk 34 .

197 F. Colonnese, Human Figure as a Cultural Mediator in Architectural Drawings. – Cultural Influences on
Architecture, 2017,
https://www.igi-global.com/chapter/human-figure-as-a-cultural-mediator-in-architectural-drawings/169572
(vaadatud 03.02.2022).

196 M. Meredith, H. Sample, An Unfinished Encyclopedia of Scale Figures without Architecture. MIT Press,
2019, sissejuhatus, https://www.mos.nyc/news/unfinished-encyclopedia-scale-figures-without-architecture
(vaadatud 03.02.2022).
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Köögiteemalistes artiklites domineeriv kuiv teaduslik modaalsus iseloomustab mingil määral

ka teksti ja illustratsioonide autorite positsiooni. 1960. aastatel positsioneerisid arhitektid ja

sisearhitektid ennast uue moodsa, tervikliku ja harmoonilise kodukeskkonna ja -kultuuri

loojatena, tuginedes oma töös tehnika ja teaduse saavutustele. Sellest suursugusest

ambitsioonist kõnelevad ka paljud almanahhi sissejuhatavad peatükid: “(me) ei kaunista

elamuid … lõigatud ornamentidega, siis mitte sellepärast, et need oleksid inetud, vaid

sellepärast, et oleme leiutanud uued ja ökonoomsed ehituskonstruktsioonid ja materjalid”.199

Täiendav hüpotees, miks kööki on kujutatud tühjana, on agentsuse omistamine

kodutehnikale, mis justkui teeb inimese eest kogu raske töö. Eeskujulik köök kui teaduse ja

tehnika progressi kollektiivne sümbol vabastab perenaise askeldusest, nii et tal justkui polegi

vaja köögis aega veeta. See on kooskõlas ka Lenini loosungiga nõukogude naiste

köögiorjusest vabastamisest. Constantino avaldas sarnast arvamust kirjeldades muretu köögi

kujutamise tähendusest tänapäeva köögi reklaampiltidel.200

Steriilsed interjööriperspektiivid haruldase vaaside ja patjade stafaažiga kehastasid

universaalset keskkonda, etteantud ruumi, millega iga ajakirja lugeja pidi mõtteliselt

kohanema. Oma kujutlusvõime abil võis lugeja koostada kujutletava kollaaži, nt paigutada

kujutatud kööki või sööginurka teistel leheküljetel nähtud tikitud linikuid, mugavates

kodustes riietes naismodelle, keraamilisi seinavaase ja ka iseennast. Inimtühi ruum käivitas

fantaasia. Ajakirja leheküljed andsid suuna ette, kirjutades, et “on vaja vaid häid

eeskujusid”.201

Pildid tõukasid tagant lugeja tarbimisiha, rahuldades seda samal ajal osaliselt, lubades nautida

moodsa köögi või kööginurga võimalusi oma mõttemaailmas. Reaalne tarbimine oma

spetsiifiliste probleemidega plaanimajanduse tingimustes justkui nihkus sel juhul

tahaplaanile. See oli asendatud antropoloogi Sergei Ušakini kirjeldatud spetsiifilise

nõukogudeajastu tarbimismustri, nn kujuteldadava tarbimise fenomeniga,202 mille puhul

202 S. Oushakine, “Against the Cult of Things”: On Soviet Productivism, Storage Economy, and Commodities
with No Destination. – The Russian Review 2014 (apr), lk 216, 213, 239.

201 E. Velbri, Ma ise ilutegija… – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 1–2.

200 M. Constantino, The Conteporary Fitted Kitchen: Object, Space, and Sign. – Scroope (24), lk 161,
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/12617/1/M%20Costantino%20The%20Contemporary%20Fitted%2
0Kitchen%20SCROOPE%20Cambridge%20Journal%20of%20Architecture%20XXIV%2C%202015.pdf
(vaadatud 03.05.2022).

199 B.Mirov, B. Kuidas me elame. – Kunst ja kodu, 1966/2, lk 3.
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trükitud kujul esitatud potentsiaalsed rikkalikud tarbimisvalikud ei läinud kokku reaalsete

vaesestunud tarbimispraktikatega.

2.4.2. Moodne inimene köögi ja elutoa vahel

Kuigi köögi ja sööginurga plaanid, lõiked ning perspektiivid olid eranditult „asustamata“,

ilmus inimene ajakirjades KK ja NN köögi keskkonnast välja rebituna moe ja retseptide

rubriikides. Näiteks artiklis “Mugavat riietust kodusteks töödeks”203 oli lehe pöördel

kujutatud köögipõlledes ja kitlites koduperenaised (vt ill 2.4.1.). Naismodellid hõljusid õhus

valge paberilehe taustal. Triibulisi, täpilisi ja ruudulisi koduseid põllesid, tuunikaid ja kleite

täiendasid kontsad. Naine oli objektiviseeritud ning esines võrdväärselt eelmisel leheküljel

esitatud „kevadel õitsevate sibulillede“204 või mõne mööbliesemega. Ülevaadatud KK ja NN

artiklite ja illustratsioonide seas puudusid analoogsed meeste kodutöö rõivastuse mudelid,

kuigi meeste moodi professionaalseks tööks ja väljasõitudeks käsitleti tihti.

ill 2.4.1.

V. Sepp, H. Kruusi…, Mugavat riietust kodusteks töödeks –
Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 32–33

KK 1958/1, lk 32–33.

Koduse tööga tegelev mees oli oksümoroon ja aine naljadeks: härrasmehe vuntsid, triiksärk ja

lips ilmselgelt ei sobinud pitsrüüsi ja kodupõllega kokku (ill 2.4.2.)205 ning assotsieerusid

maskeraadiga, rollide vahetuse ühekordse mänguga. Sarnase meeleoluga pilte ilmus tihti NN

anekdootide illustratsioonidena (2.4.3. ja 2.4.4.). Pildid räägivad sellest, et mehed ei sobi oma

iseloomu või harjumuste pärast kodusteks töödeks ning mõnikord vihjavad sellele, et

kogenud perenaisel on lihtsam töö õige organiseerimisega ise toime tulla.

205 On’s naise abistamine häbiasi? – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1959/2, tagakaas.
204 H. Sepp, Kevadel õitsevad sibullilled. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 28.
203 Mugavat riietust kodusteks töödeks. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 32–33.
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ill 2.4.2. ill 2.4.3. ill 2.4.4.

Tagakaas, On’s naise abistamine

häbiasi?

Illustraator H. Valk, Naiste töö karikatuur

“Ta abistas mind täna koduste

toimetuste juurres”

NN 1959/2 NN 1965/1 lk 24 NN 1965/3 lk 26

Kummaline ja vastuoluline efekt tekkis, tõenäoliselt tahtmatult, hoidiste retseptide ning

moerubriigi ühendamisel ajakirja NN lehtede pöördel (ill 2.4.5–2.4.7.). Koduhoidiste

valmistamise eest vastutava naise ja moeka daami kuvandid näivad kuuluvat eri

maailmadesse, kuigi mõlemad rubriigid olid adresseeritud ühele ja samale lugejannale. Susan

Reid märkis samuti, et naise korralik ja elegantne väljanägemine pidi kaudselt

demonstreerima tema edukust kodumajapidamistöödes.206 Teaduslikult organiseeritud ja

ratsionaliseeritud köök pidi jätma perenaisele aega “puhkuseks ja meelelahutuseks”.207 See

tähendas, et “perenaine ei peaks kogu oma vaba aega köögis veetma”.208 Tal pidi olema

piisavalt aega tualettide vahetamiseks ja seltskondlikuks eluks. Ajakirjandus käivitas

demonstratiivsele tarbimisele sarnaneva mehhanismi, mis defitsiidi tingimustes piirdus nn

kujuteldava tarbimisega piltide ja tekstide abil.

208 A.Taba, …1965/2, lk 28.
207 B. Mirov, …1959/3, lk 1.
206 S. E. Reid, The Khrushchev Kitchen. – Journal of Contemporary History 2005, vol. 40, no. 2, (apr), lk 295.
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ill 2.4.5.

Artiklid “Mõtleme suvel talvele” ning kleitide
mudelid ühel lehepöördel.

D. Moor, Perenaine mõtleb talvele – Nõukogude
naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1958/8,
lk 22–25.

ill 2.4.6.

Artiklid “Mõtleme suvel talvele” ning rannariietuse
mudelid ühel lehepöördel.

Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee
Kirjastus 1966/22, lk 22.

ill 2.4.7.

Artiklid “Hoidised-hoidised-hoidised” ning
“Jahedamate ilmade jaoks” ühel lehepöördel.

Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee
Kirjastus 1960/8, lk 30.

Moekunstniku Elga Leškini koduriiete visandeid kommenteerivas artiklis on mitmekordselt

rõhutatud, et “ei tohi (hommikumantlit) kanda … päeval koduste tööde juures”,

“hommikumantel ei sobi kööki ega peasuvanni juurde”.209 Hommikumantel muutus siin

distsipliini puuduse sümboliks (vt ill 2.4.8.). Leškini kodukleidid ja kitlid asusid see-eest ühel

lehe pöördel ettekandjatele mõeldud mudelitega ning koosnesid nendega ühisest stilistilisest

tervikust nii et ilma pealkirjata oleks keeruline eristada esitatud mudelite otstarvet. Pole selge,

kas see oli teadlik või juhuslik kokkusattumus, kuid siin tekkis võrdusmärk professionaalse

teenindaja ning perenaise vahel. Naise maitse ja riietus demonstreerisid seega teadlikkust

õigest moodsast elustiilist ja kodutööde organiseerimise printsiipidest.

Viisaka lõunat serveeriva koduperenaise ilme ei tohtinud meenutada nähtud vaeva: “[k]uigi

töölt tulles on ... kiire, ikkagi tuleb kööki minekuks ümber riietuda. Seome ette põlle, pähe

paneme rätiku…. Sööma hakates me ei unusta aga rätti pähe ja põlle ette”, kirjutas NN 1960.

209 L. Leškin, Mida kanda kodus. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1959/12, lk 31–32.
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aastal.210 Moekunstnik Mari Kanasaar pakkus ahvatlevaid kleidimudeleid “koduseks

rõivastuseks, muidugi mitte just päris köögitööks”,211 mis sobisid ümberkehastumiseks

köögitöötajast prouaks (ill 2.4.9.). Tähelepanuväärne on see, et toimetuse valitud retseptide

illustratsioonid ja kodumajapidamise portree-motiivid olid tihti karikatuursed ning seega vaid

suurendasid vastandust toiduvalmistaja ja moodsa seltskondliku naise vahel (ill 2.4.10.).

Selles väljendus suhtumine köögitöösse kui intiimsesse protsessi, mis peab jääma varjatuks,

sest ühelt poolt oli see justkui elimineeritud köögi ratsionaliseerimise kaudu ja teiselt poolt ei

sobinud see esteetiliste hoiakutega.

ill 2.4.8.

L. Leškin, Mida kanda kodus

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1959/12, lk 32.

ill 2.4.9.

M. Kanasaar “Koduseks rõivastuseks, muidugi mitte
just päris köögitööks”

Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee
Kirjastus 1966/2, lk 26–27.

ill 2.4.10.

Keemiat köögis

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1960/10, lk 29.

2.4.3. Profi koduköögis

Kodutoidu retseptide ja kodumajapidamisnõuannete lehekülgi illustreeriti tihti väikeste

toiduainetööstuse ja -kaubanduse professionaalide portreedega. Need võisid olla joonistatud

või pildistatud, vormistatud vinjetina, et luua dünaamilist mustrit: nt ettekandja valge põlle

ning tanuga, vuntsidega koka pea, restoranide ja suurköökide töötajate fotod (2.4.11.–2.4.13).

Neid võib interpreteerida erinevalt. Autoriteetne professionaali nägu võis olla artiklis esitatud

211 M. Kanasaar, Kodune rõivastus – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1966/2, lk 26–27.

210 A.Taba, Nõuannet noorele perenaisele – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1960/1, lk
27.

68



toiduvalmistamise retseptide kvaliteedi garantiiks. Kuid samas oli see professionaliseerumise

ja kõrge taseme sümbol, mille poole pidi perenaine toiduvalmistamise ja serveerimise alal

oma koduköögis askeldades püüdlema.

ill 2.4.11.

Dekoratiivne päis “Kevadine toidulaud”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1958/3 lk 25.

ill 2.4.12.

Professionaalse koka foto retseptide rubriigi
illustratsioonina

Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee
Kirjastus 1970/12, lk 27.

ill 2.4.13.

Retseptide rubriigi korduv päis “Targu kodus talita”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus

2.4.4. Karikatuur

Köögitöö soolist segregatsiooni naerdi tihti välja NN-s Nõukogude Liidus tunnustatud Taani

kunstniku, kapitalistliku ühiskonna kriitiku Herluf Bidstrupi koomiksite abil või sarnases

karikatuurses stiilis (ill 2.4.14.). 1959. aastal ajakirjas trükitud piltide sari “Rõõmsad pühad”

näitas nääripeoks valmistuva perenaise toimetamist köögis ja sellest väljaspool, kuni ta peo

kulminatsiooni hetkel surmväsinult tugitoolis uinus. Kunstniku Edgar Valteri koomiks “Ants,

Liisi ja köögiküsimusi” illustreerib mehe siirast soovi säästa oma naise aega konservidele

ülemineku abil, kuid lubatud tantsuõhtu asemel eelistab ta lõpuks minna sööma oma ema

juurde. Karikatuur kritiseerib korraga nii konservide kvaliteeti, kui ka ideed naise aja

säästmisest valmistoidu arvel, näidates mehele nö kaasasündinud vajadust korralikuks

koduseks toiduks (ill 2.4.15.).
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ill 2.4.14. ill 2.4.15.

Herluf Bidstrupi koomiks “Rõõmsad

pühad”

Edgar Valteri koomiks “Ants, Liisi ja köögiküsimusi”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP

Keskkomitee Kirjastus 1958/1 lk 25

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus 1958/5 lk

18.

Artikli “Hüva nõu perenaistele” illustreeriva pildi peal ei meenuta koduperenaine moemaja

modelli nagu kodumoe rubriikide visanditel (ill 2.4.17.). Vaatamata eelpool kirjeldatud

reglemendile serveerib ta auruvat rooga paljaste kätega ja põll ees. Laua taga ootaval

peremehel jookseb sülg ja lapsed kopsivad lusikatega vastu lauda (ill 2.4.18). Kõik see ei sobi

kokku etiketi ja hügieeni mõistetega, mida propageeriti NN teistel leheküljedel, tekitades

koomilise efekti. Toiduvalmistaja-serveerija kuvand oli üldiselt positiivne, kuid peegeldas

samas vastuolu naiste köögitööst vabastamise retoorika ning reaalse status quo vahel.

Sedalaadi näiliselt süütud karikatuurid pidid tekitama lugejas äratundmist, kuid samas

madaldas see traditsiooniliselt ebavõrdse köögitöö jaotuse probleemi tõsidust ning kinnistas

olukorda.

Järgmine näide on haruldane, kuna kujutab naist köögikeskkonnas. Karikaturist Hugo Hiibus

kujutas NN artikli “Olgem viisakad ka kodus” illustratsioonina gaasipliidi ees seisvat daami,

karusnahast äärtega hommikumantli, tutiga susside ja allavajunud sukaga, kelle karjuv

koketsus ei sobinud ilmselgelt “toiduvalmistamise laboratooriumi” tõsiste ülesannetega.

Naise näole langev lokk sarnanes pannilt tõusva suitsu trajektooriga. Köögi hügieeniline kord

oli võrdsustatud naise identiteediga, muutudes ta esinduslikuks osaks samamoodi nagu nägu,

riided või soeng (ill 2.4.19.). Kuidas sai omavahel lepitada usina perenaise kuvandit, kes
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“toidu valmistamisele asumisel (paneb) ette puhta põlle või selga kitli, pähe rätiku”212 ning

elegantset daami jääb lahti seletamata. Toodud näite puhul on oluline, et nii privaatne kodune

keskkond, kui ka naise kodune tualett on esitatud justkui välise pealtnägija poolt, kes teeb

järeldusi visuaalse hinnangu põhjal ja patroneerivas toonis. Artikkel kirjutas: “Mõnedes

kodudes peetakse puhtust ja korralikkust üleliigseks. Oma maitsekuse ja korraliku välimuse

poolest tuntud naine võib meid koduses miljöös hämmastada räpase, narmendava riietuse ja

kammimata juustega”.213

ill 2.4.17.

Illustratsioon artiklile “Vähemalt üks kord päevas

peaks pere koos sööma”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee

Kirjastus 1958/4, lk 29.

ill 2.4.18.

Illustratsioon artiklile “Vähemalt üks kord päevas
peaks pere koos sööma”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1958/4, lk 29.

2.4.19.

Hugo Hiibuse illustratsioon artiklile “Oleme viisakad
ka kodus”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1956/6 lk 21 .

Vaatamata sellele, et stafaaž on väljendusrikas arhitekti tööriist, mis muudab joonise

ettevalmistamata vaatajale arusaadavamaks, ei kasutanud köögi jooniste autorid KK-s ja

NN-s selle potentsiaali. Seda võib seletada sooviga säilitada rangemat professionaalset

modaalsust, peita ENSV köögi tehnilisi puudusi või esitada kööki iseseisvalt tegutseva

süsteemina, mis vabastab perenaise ta muredest. Kaudselt neid väiteid täiendavad ka

perenaise ja peremehe kuvandid KK ja NN moe- ja retseptirubriikide lehekülgedel. Kokkade

213I.Unt, H. Hiibus, Oleme viisakad ka kodus. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus,
1956/6,  lk 21.

212 M. Raig, Toit … 1966/1, lisaleht, lk 1.

71



ja ettekandjate portreed vihjavad kõrgetele standardidele, millele peaks püüdlema ka

koduköök. Elegantse daami koduste tualettide visandid olid mõeldud eluruumide jaoks;

räpast köögitööd reetvad köögipõlled ja rätikud soovitati aga peita kööki. Toitu valmistava

tegelase kuvand ilmneb vaid karikatuuris ning üsna kahemõtteliselt: sõltumata positiivsest või

negatiivsest konnotatsioonist paljastab see toiduvalmistamise protsessiga seonduvaid aspekte

nagu nt süljenõristus või haisvad aurud, mis ei sobi kaasaegse hügieenilise

köök-laboratooriumi kuvandiga kokku. Seega võib järeldada, et just inimtühjus ja

toiduvalmistamise protsessi kujutamise ära jäätmine on 1960. aastate ENSV köögi idee

sümboolseks väljenduseks.
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2.5. “Natüürmort” köögi ja elutoa taustal

Vaikeluga kaasnesid ajalooliselt erinevad sümboolsed tähendused. Lilled, puuviljad, küünlad,

mereannid, kuld ja hõbe, rikkalik saak vihjasid inimese patusele loomusele, nõrkusele ja

surelikkusele. Ometi, samaaegselt moraliseeriva sõnumiga demonstreeris maalitud vaikelu

tellija uhkust ja rikkust, näidates “mida kõike kulla või raha eest saab”.214 Erinevalt

inimfiguuridest, täiendavad natüürmortide motiivid KK ja NN lehti graafilise

kujunduselemendi, reklaammaterjali või joonise ja foto-tableaux täiendava staffaažina.

Käesolev peatükk lähtub usust, et NN-s ja KK-s sisalduvad mittetaotuslikud vaikelud “asuvad

era- ja avaliku elu, looduse ja kultuuri … piiril”215 nagu nende ajaloolised prototüübid. Kuna

vaikelu on otseselt seotud tarbimise ja toiduvalmistamisega, tundus asjakohane selle

kasutamisviiside uurimine käesoleva töö raames. Peatükk jälgib, kuidas natüürmort töötab

köögi kuvandi täienduse ja tähendust loova elemendina.

Peatükk on struktureeritud vastavalt leitud vaikelu tüüpidele. Käsitletud materjali põhjal võib

eristada natüürmordi motiive eeskätt nende asukoha järgi: köögis või elutoas. Asukohast

sõltuvalt muutub natüürmordi iseloom. Lisaks joonistatud või pildistatud vaikelule võib

vaadelda nö „kujuteldavat“ natüürmorti, mis tekib kollaažina ettekujutuses KK ja NN lehti

sirvides: “Iga ese, mida te tarbeks ja ehteks kavatsete luua, asetage varem mõttes oma

kodusse”216 – sõnastas KK toimetuse liige, sisearhitekt Vello Asi. Mõttelise vaikelu

komponentideks on lehtedel hajutatud köögitehnika, söögilaua linikud, vaasid, küünlad,

sööginõud, -riistad, mänguasjad jms. Olulised on ka natüürmortide taustana toimivate

mööblipindade ja seinte viimistlusmaterjalid, kodutekstiil ja isegi valgustus, mis moodustasid

1960. aastate koduse vaikelu, tervikliku Gesamtkunstwerk’i.

2.5.1. Tüüpköögi natüürmort

Eesti NSV ajakirjades on natüürmordi alusteks erinevad pinnad: nt köögikappide pealmine

plaat, kohvilaud, kapi sisemine riiul, serveerimislaud, kodubaar ja söögilaud. Uue tüüpköögi

kitsa pindala tõttu kolis perekonna söögilaud elutuppa, mis muutuski natüürmordi peamiseks

taustaks. Köögiruumi jäi vaid hommikusöögilaud, mis täitis samas perenaise töölaua

216 V. Asi, Värviline tekstiil ruumis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/2, lk 17.
215 C. Tobin, Modernism and Still Life Edinburgh University Press 2020.
214 J. Berger, Nägemise viisid. Tallinn: EKA, 2021, lk 99.
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funktsiooni. Köögi- või perenaise töölaud oli tavaliselt kujutatud tühjana erinevalt elutoa

söögilauast. Söögivalmistamise protsessi või sellele viitavaid jälgi seal ei kujutatud. Kuigi

ajakirjad trükkisid toiduvalmistamise retsepte ja kirjeldasid eraldi artiklites laua katmist ja

einestamist, siis köögitöö jäi enamikul juhtudel kujutamata.

Igapäevast söömist esindasid retseptid ja nädalamenüüd ajakirja NN püsiva rubriigina,

näidates koduse toitlustuse teema olulisust. Toiduvalmistamise artikleid NN-s saatsid

temaatilised vinjetid ja graafiliste vaikeludega päisliistud, mis tutvustasid retseptide

iseloomu. Mõnikord võisid need meenutada klassikalist rikkalikule saagile pühendatud

vaikelu värskelt korjatud köögiviljade, küpsetatud linnuliha, kalakeste või metsamarjade

korviga (ill 2.5.1–2.5.6.). Retseptide rubriikides ilmunud foto-natüürmordid näitasid lugejale

vaid läbimõeldult laotatud ja pidulikult serveeritud nt kohvi-, rootsi, nääri- ja sünnipäeva

laudu. Samm-sammult illustreeritud toiduvalmistamise juhised olid täielikult puudu.

Võib-olla peeti igapäeva lauda ja toiduvalmistamisprotsessi liiga proosailiseks, et seda

kujutada. Toiduvalmistamisprotsessi kujutamine koduköögis oleks valgustanud tõenäoliselt

ka seda, kuivõrd palju oli veel selles perenaise käsitööd ning kuivõrd vähe oli see, vaatamata

lubadustele, automatiseeritud.

Huvitavaks erandiks oli vaikelu köögi taustal väiketehnika või puhaste kasutamata

köögiriistadega KK-s ja NN-s. Need ilmuvad paljudel illustratsioonidel tehnilise progressi

esindajatena. Masinatega seostati usku koduste tööde aja lühendamisest ja inimese tööst

vabastamisest. Selle loogika järgi polnud seadme kasutaja kujutamisel vajadust.

Näiteks võiks tuua illustratsiooni arhitekt Ülo Kulgveri 1962. aasta KK artiklile “Pereema

õmbleb”.217 Köögi tööpinnale asetatud õmblusmasin oli välja joonistatud üsna detailselt koos

juhtmega, mis ulatus täpselt seadme taga paiknenud pistikuni (ill 2.5.7.). Töökoha alla nägi

arhitekt ette erinevate õmblustarvete suuruse järgi kohandatud sahtlikesi. Vasakul pool paistis

vee või karastasjoogiga kann ja klaas, mis assotsieeruvad puhkehetkega. Kõik oli perenaise

mugavaks tööks-puhkuseks valmis ning õmblemisoperatsioon ise tundus väiksema

pingutusena. Köögiruumi oli näidatud tühja ja staatilisena ning selle põhilisele funktsioonile

osutasid vaid piklik tööpind ja äratuntav seinakappide rida.

217 Ü. Kulgver, Pereema õmbleb.  – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1, lk 16.
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ill 2.5.1.

Dekoratiivne päis. Varume vitamiinirikkaid
hoidiseid.

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1955/8 lk 20.

2.5.2

Dekoratiivne päis. Kuidas küpsetatakse toiduaineid.

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1956/3 lk 30.

ill 2.4.3

Kapsas ja kapsatoidud

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1959/8 lk 28 .

ill 2.5.4.

Dekoratiivne päis. Kalaroad.

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1962/2 lk 24.

ill 2.5.5.

Dekoratiivne päis. Kevadine toidulaud.

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1962/4 lk 28.

ill 2.5.6.

Natüürmordi motiiv. Talvine toidulaud.

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1962/1, lk 28.
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ill 2.5.7.

Ülo Kulgveri joonis. Pereema õmbleb.

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1966/1, lk 16.

Sisearhitekt Saima Veidenbergi köögi perspektiivvaadetel 1959. aasta KK-s leidub

natüürmordi motiive, mis elavdavad vaateid või illustreerivad köögikappide kasutamisviise

(ill 2.5.8. ja 2.5.9.). Esimesse kategooriasse kuuluvad lillevaasid ja värvilised nõud, millel on

puhtesteetiline tähendus: nad lisavad heledatooniliste kappide rivile värvilisi aktsente ja

mustreid, KK-s propageeritavas lakoonilises vaimus. Funktsionaalsed kööginõud: kastrulid,

kulbid, kopsikud, paistavad poolavatud kappide seest või perforeeritud tahvlile riputatuna,

oodates läbimõeldud kohtadel ratsionaliseeritud kasutust. Nii köögiruum, kui ka selles

kujutatud õmblusmasin või nõud, viitavad töö teaduslikule organiseerimisele, mis pidi

vabastada naise igasugusest vaevast. See võib olla põhjuseks, miks joonisel puudub õmbleja

või söögivalmistaja.

ill 2.5.8.

Saima Veidenberg. Joonise fragment.

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 5.

ill 2.5.9.

Saima Veidenberg. Joonise fragment.

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 5.

Oseleini kujundatud leheküljel Mirovi 1959. aasta köögi teemalise artikli sissejuhatuse foonil

moodustasid keeduriistad abstraheeritud kompositsiooni. Kööginõu värvilised siluetid

hõljusid omaette temaatilise “tapeedina” teksti taustal (2.5.10.). Oluline on kujutatud esemete

stilistiline ühtsus, mida ei saanud pakkuda kaasaegsed fotod pottidest ja kastrulitest, kuna nad

näitasid paratamatult kvaliteedi probleemi ja võimatust koostada terviklikku komplekti (ill

2.5.11.). Kastrulitega “tapeedi” dünaamiline lahendus tuletab meelde episoode 1930. aastate

Hans Richteri reklaamfilmist Die Neue Wohnung, kus kandik leiva ja kohviserviisiga ilmub

köögipoolsest avast ning kaob siis tagasi, liuguksed nihkuvad sujuvalt eest ära, sahtlid
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avanevad ning sulguvad, köögi klapplaud sõidab ette ratastel ja nõud ilmuvad laua peale,

valged salvrätid hüppavad kapist välja ning laotuvad ritta 45 kraadise nurga all. Kõik see

toimub täiesti iseseisvalt, ilma inimese osaluseta, nagu Disney stuudio animeeritud

multifilmis.

ill 2.5.10. ill 2.5.11.

Joonistatud rõõmsameelsetes värvides

dünaamiline köögi- ja keeduriistade

kompositsioon. Lehe kaunistus

Perenaiste rõõmu sümboliseerivad

tooted

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3 lk 1. Nõukogude naine. Tallinn: EKP
Keskkomitee Kirjastus 1961/3, lk 25.

Sarnast efekti demonstreerib 1962. aasta Kaubanduspalati rahvatarbekaupade paviljonis

pildistatud kartuli koorija näidis, mis oma brutaalse välimuse tõttu meenutas tööstusmasinat,

mida tehases töötav inimene võis igapäevaselt näha oma töökohal. Vaatamata täiesti

vastupidisele näitele Forty kirjeldatud moodsale disainile mis maskeeris igasugused viited

tööle, esitleti ajakirjas NN masinat siiski “perenaise rõõmuna”, mis “koorib imekiiresti…, et

isegi kõige nõudlikum ämm ei oskaks muud, kui kiidasõnu lausuda”.218 Masina mehhanism

oli pildistatud peatatud tööprotsessi kaadrina: kartul oli poolenisti kooritud, spiraalne

kartulikoor selle küljes rippumas, kuid näitamata masina operaatorit, jättes mulje, et see

toimetab justkui iseseisvalt. Fotol neutraalne kontekstivaba taust lubas lugejal selle

mõtteliselt paigutada oma kööki.

218 A.Kareda, Perenaine ja progress – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1962/6, lk 20.

77



ill 2.5.12.

Kartulikooritsa näidise foto

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1962/6 lk 20.

2.5.2. Elutoa natüürmort

20. sajandi korteri ruumilises hierarhias toimus pidev võistlus tähtsuse eest köögi ning elutoa

vahel. Oma 1959. ja 1969. aastate köögi teemalistes artiklites kutsus Mirov kööki koduste

toimetuste keskpunktiks ning samuti püüdis omistada standardsele suletud hruštšovka köögile

selliseid avatud köögi omadusi nagu rõõmsameelsus, hubasus, avatus ning vihjas kaudselt ka

köögi külaliste vastuvõtmise potentsiaalile. Samas oli uue tüüpkorteri multifunktsionaalne

elutuba 1960. aastate KK-s palju populaarsemaks teemaks kui köök. “Tänapäeval on meil

kõikjal söögitoa funktsioonid üle võtnud köök või elutuba” – just söögilaua asetus määras

köögi staatuse korteris kas pereelu keskuse või teenindusruumina suletud ukse taga. 1960.

aastate elutuba koondas endas vähemalt nii salongi (parlour), kui ka piduliku söögitoa

funktsioone: “külaliste puhul ja pühapäeviti kaetakse laud elutuppa”, kirjutas Mirov.219

Elutoas asuv vaikelu oli koormatud esindusliku funktsiooniga nagu ka ruum ise ning

järelikult pidi demonstreerima väärikust ja võõrustajate identiteeti.220

Masso kirjutas 1960. aastate KK-sse eranditult artikleid pidulike õhtusöökide, külaliste

vastuvõtu, sünnipäeva ja näärilaua menüü kohta. See iseloomustab KK toimetuse positsiooni

almanahhis konstrueeritava elustiili suhtes. Olulisel kohal olid seltskondlikkus ja esindlikkus:

“Võtame külalisi vastu ja läheme külla selleks, et viibida meeldivas seltskonnas, mitte

selleks, et palju süüa ja juua”.221 Iga artikli alguses rõhutas Masso, et toidu valmistamine ja

serveerimine pidid olema lõpetatud õigeaegselt. See järjepidevus viib mõttele, et

köögipoolset ettevalmistust peeti intiimseks tegevuseks, mis pidi jääma nähtamatuks, et

säilitada pingutusevaba võõrustamise illusiooni. Sobilikku käitumisviisi kirjeldab autor kui

korrektset, kuid sundimatut ja vaba.

221 S. Masso, Külalisi oodates. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/1, lk 26.

220 I.Ruudi, Eluruum soosuhete mõjutaja ja peegeldajana. – Feministeerium,
https://feministeerium.ee/eluruum-soosuhete-mojutaja-ja-peegeldajana/ (vaadatud 25.02.2022).

219 B. Mirov, …1969/1, lk 1.
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Populaarseteks teemadeks KKs ja NNs on kerged suupisted, vahvlid, võileivad ja külmlaua

road, mis sobivad just rootsi laua formaadiga. Rootsi laua eelistena esitati roogade

valmistamise lihtsust ja õhtusse sobiva pingevaba õhkkonna võimalust: “(rootsi laud)

vähendab suure piduliku laua rangust ja võimaldab korraldada tantse”.222 See pidi samuti

vabastama perenaise üleliigsest tööst: “menüü koostame selliselt, et toidu valmistamine

võtaks vähe aega”223, mistõttu see oli igaaastaseks soovituseks perenaistele 8. märtsi puhul.

Kaupluses ja kulinaarias tehtud valmisroad olid teretulnud, sest neid kasutades ”jääb

perenaisel aega … lõbutsemiseks koos külalistega”. Samas mainis Masso, et nad vajavad

siiski muutmist “koduseks ja maitsvamaks”.224

Kaunist serveerimist pidas Masso toidu kvantiteedist tähtsamaks. Serveerimine oli samuti

reglementeeritud vastavalt sündmuse tähtsusele: “Kodusel koosviibimisel võib laud olla

kaetud lihtsamalt. Väga pidulikul juhul võib serveerida rohkem roogasid ja kasutada

rikkalikult lauanõusid”.225 Õhtusöögi ettevalmistamisel kerkis esiplaanile esteetika:

“serveerimisviisid äratavad koos huvi ja uudishimuga ka isu”,226 kuid samas “kaunistustega ei

kuhjata ega muudeta (toitu) tundmatuks”. Näiteks soovitas Masso peedi välistada, kuna “see

määris teisi toiduaineid”.227 Visuaalsele poolele keskendumine sarnanes demonstratiivsusele,

mille tähtsustamine oli nõukogude ideoloogia poolest taunitav. KK teistel lehekülgedel

rõhutati vastavalt ideoloogilise normatiivile, et “kodu ei tohi muutuda näituse ruumiks

väljapanekute rohkusega”.228 Sama moodi kutsus ka Masso üles mõõdukusele: “toitude

valikul hoiduge ülepakkumisest”.229

Märkimisväärne on 1962. aasta Masso artiklit illustreeriv joonis. Erksal türkiissinisel taustal

tõusevad esile serviisi ja söögiriistade valged kontuurid ning kontrastse oranži värviga

suupiste siluetid. Sedalaadi erksaid värve peeti sobilikeks aktsentideks just tänapäevases

interjöörides, esinedes seal pinnana või esemetena.230 Tassid, kahvlid, lusikad ja pokaalid

moodustasid kooslusi, mistõttu kaetud laua kompositsioon meenutas kaugelt vaadates mõne

linnamaastiku plaani geomeetriliste hoonete gruppide ning haljastusaladega. Artikli

230 R. Kivi, Värv ja valgus. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/3, lk 9.
229 S. Masso, Külmlaud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/2, lk 22.
228 E. Velbri, Ma ise ilutegija. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1968/1, lk 1.
227 S. Masso, Nääriõhtuks. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1965/3, lk 31.
226 S. Masso, Laspe sünnipäev. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/3, lk 31.
225 S. Masso, Külalisi oodates. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/1, lk 26.
224 S. Masso, Külalisi oodates…1960/1, lk 29.
223 S. Masso, Külalisi oodates…1960/1, lk 29.
222 S. Masso, Külalisi oodates. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1, lk 29.
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kujundanud sisearhitekt vaatles söögilauda ruumi osana, mille serveerimine on arhitektuurne

ülesanne ja mille arhitektoonika pidi sobima üldise ruumikontseptsiooniga. Taldrikute sisu ei

omanud tema jaoks sisulist tähtsust, vorm, värv, arhitektuurne rütm olid KK koostajate

mõistes õige atmosfääri tagavad komponendid.

ill 2.5.13.

Illustratsioon artiklile “Külmlaud”

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/2, lk 22.

ill 2.5.14.

Illustratsioon artiklile “Külalisi oodates”

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1 lk 29.
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ill 2.5.15.

Illustreeriv foto artiklile “Pidulauda võib katta nii”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1959/10, lk 29.

ill 2.5.16.

Naistepäeva pidulaua artiklite motiiv läbi aegade
“menüü koostame selliselt, et toidu valmistamine
võtaks vähe aega”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee
Kirjastus 1965/3 lk 27.

2.5.3. Aineline natüürmort

Kui ajaloolise natüürmordi puhul sümboliseerisid kadestamisväärset elustiili väärismetallist

esemed ja kristallklaas, siis 1960. aastate moodsa vaikelu puhul domineerisid demokraatlikku

luksust esindavad klaas, keraamika ja puit. 1960. aastate puhul oli prestiiži näitajaks hea

maitse, mis väljendus teadlikus loobumises vananenud sümbolitest. Keraamik Laine Sisa

kirjutas 1959. aasta KK-s, et “tänapäeva kauni kodu mõistesse ei kuulu enam … hinnalise

portselani ning kristalli kogud”.231 Ideaaliks peeti tänapäevasust, hubasust, asjalikkust,

kodusust, mille saavutamiseks pidi eelistama ehtsaid materjale ja lihtsaid vorme.

Keraamilisi tooteid tutvustavad almanahhi KK artiklid andsid juhiseid esemete grupeerimise

ja esile tõstmise kohta arvestades nende geomeetriat, värviomadusi, ümbritsevat

231 L. Sisa, Keraamika tänapäeva kodus. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/1, lk 32.
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möbleeringut ja seinaviimistlust. Väideti, et keraamiline nõu hülgab samal ajal

“traditsioonilise serviisi printsiibi” ning tänu mitmetpidi sobivusele lihtsustab perenaise

ellu.232 Manifesteeritud lihtsus oli siiski näiline, kuna keraamilise serviisi kasutamise

diapasooni piirati samal ajal “koduse miljöö, intiimse seltskonnaga”,233 samal ajal kui ülal

mainitud kristalli legitimeeriti “eriti pidulike juhtudega”.234 See asetas keraamika madalamale

astmele võrreldes teiste materjalidega, vaatamata sellele, et keraamika olemasolu interjööris

tähendas teadlikkust moesuundadest.

Analoogsel viisil esitati klaastooteid, mille sobitamisel pidi arvestama teatud põhimõtetega:

“ei tohi kunagi unustada, millise kujuga ja mis värvi mööbliesemetele neid paigutatakse”.235

Lisaks pidi klaasvaasi vorm olema kooskõlas lille õie suuruse, vormi ja faktuuriga. Vaasi

asukoha valimisel tuli arvestada valgustustingimuste ja -suunaga ja vältida mustrilist tausta

tapeedi näol.236 Klaasnõud iseloomustati kui “asendamatut meie igapäevases elus”. Selle

materjali omaduste hulgas rõhutati selgust ja puhtust, mida seostati hügieeniga. Klaasnõu

kasutamine oli üsna reglementeeritud: toidu valikul pidi juhinduma konsistentsist, mis

klaasvormi “läbipaistvust täielikult ei takista”.237 Toit muutus komponendiks, mis

kompromiteeris visuaalselt täiuslikku natüürmorti. Klaasnõu valikul soovitati lähtuda

eelkõige selle välimusest, mis oli primaarne nõu funktsiooni suhtes: “[t]änapäevalikus,

moodsas siseruumis on sobivad dekoratiivsed, lihtsa vormi joonega klaasesemed”.238

Suhtumine serviisidesse oli KK lehtedel vastuoluline. Neid seostati eriti pidulike

sündmustega: “väga pidulikul juhul võib … kasutada rikkalikult lauanõusid”.239 Serviiside

vormilisi omadusi kirjeldati üksikasjalikumalt, kui nende funktsioone. Suurte komplektide

puhul peeti oluliseks nt vormide mitmekesisust, vertikaalsete ja horisontaalsete dominantide

vaheldumist.240 Almanahhi lehekülgedel kordus samal ajal mõte serviiside või täiuslike

komplektide moraalsest vananemisest. Soovitati eelistada eraldiseisvaid esemeid ja erinevate

materjalide kombinatsioone.

240 I.Vaher, …1963/1, lk 10.
239 S. Masso, Külalisi oodates. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/1, lk 26.
238 I.Vaher, Klaaskraklee. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/3, lk 23.
237 J. Matvei, P. Uuk, Serviisid…, lk 24.
236 L. Patune, P. Uuk, Lilled klaasvaasis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 30–31.
235 I.Vaher, Suitsuklaas. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/3, lk 14.
234 J. Matvei, P. Uuk, Serviisid. Keraamika ja klaas. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1, lk 24.
233 I.Vaher, Serviis.  – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1963/1, lk 11.
232 J. Matvei, Et oleks lihtsam ja nägusam.  – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/3, lk 22–23.
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Puidust esemeid ja nõusid tutvustades rõhutati nende rolli rahva käsitöö oskuste edasi

kandjatena: nende valmistamise “sajandipikkune traditsioon sai alguse rahvakunstis”.241 Kuna

puidul on omapärane tekstuur, siis puidu nikerdamist KK lehtedel ei soovitatud. See läks

vastuollu mainitud rahva tarbekunsti eeskujuga, kuna oli tavaliselt rikkalikult kaunistatud.

Anti juhiseid puitesemete grupeerimise kohta: nagu keraamika ja klaasi puhul tuli silmas

pidada esemete proportsioone ja ümbritsevate materjalide omadusi, et ei kaoks “silueti

selgus”: “ajast tuhmunud esemed jätavad hea mulje muude materjalide, nt klaasi või

keraamikaga kontrasteerides”.242 Tundub samuti, et puitesemed kuulusid sama hierarhilisele

astmele ning olid sama “intiimse” kasutusdiapasooniga nagu keraamikagi. Paari külalise

puhul oli “kaunis ... pakkuda… maiustusi puidust liual või kausis, kooke aga keraamilistes

nõudes”.243

1970. aastate KK esimeses numbris tutvustati ka “tulevikumaterjalist”244 ehk plastmassist

toidunõu omadusi, “mida saab kujundada igati kaasaegselt ja nägusalt”.245 Kuigi artiklis

väideti, et Nõukogude Liidus oli plastmasstoodete tootmisel 35-aastane kogemus, polnud

illustratsiooniks valmistoodete fotod, vaid joonistatud, värvilistest kujunditest koosnev

natüürmort vene suprematismi stiilis (ill 2.5.17). See viib mõttele, et plastmassnõud olid kas

defitsiitsed või ei vastanud KK rafineeritud esteetilistele standarditele. Varasemates numbrites

oli mainitud, et plastmassi vähene kasutamine oli tingitud materjali vähesest kuumakindlusest

ja pehmusest. Tauniti teiste materjalide imiteerimist plastikus ning loodeti plastmassi

omapäraste omaduste avamisele.246

ill 2.5.17.

Abstraheeritud kööginõudega natüürmordi motiiv.
Illustratsioon artiklile “Plastmassist kööginõud”.

Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1970/1, lk 16.

246 I.Vaher, Serviis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1963/1, lk 11.
245 H. Jänes, Plastmassist toidunõud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1970/1, lk 16.
244 I.Vaher, Serviis.  – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1963/1, lk 11.
243 T. Gans, Paar külalist. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/3, lk 29.
242 T. Gans, …1964/3, lk 23.
241 T. Gans, Puitesemeid. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/3, lk 23.
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Natüürmordi oluliseks koostisosaks oli samuti tekstiil. Kuigi linade ja salvrätikute materjali-

ja kaunistamise meetodite valik oli väga lai, soovitati valiku tegemisel tugineda nende

sobitamisele teiste materjalidega, millest hakkas koosnema natüürmort. Tikitud salvrättide

erinevaid toone soovitati kombineerida konkreetse lauapinna toonide247 ja tekstuuridega248 ja

omavahel.249 Tihti soovitatati kontrasti printsiipi. Keraamikaga peeti sobivamaks pakse

tekstiile ja suuri mustreid. Klaasi puhul oli tähtsam ühtlane rahulik foon, ühevärvilisus, mille

taustal joonistus välja klaaseseme kontuur. Lilledega vaas eeldas KK toimetajate arvates

samuti dekoorivaba tausta.250 Nõuannetes ei unustata ka “tõeliselt piduliku” sündmuse

teemat, mille puhul õige meeleolu lõi valge lina (valgete tikanditega).

Mitmed artiklid käsitlesid värvide, mustride ja faktuuride mõju ruumis. Seinad olid taustaks

nii natüürmordile, kui ka interjööris viibivale inimesele: “kaasaegse kodu seinad peavad

olema harmooniliseks taustaks inimestele ja esemetele toas”.251 Inimene esines siin mõttelise

vaikelu osana, mis täiendas sisearhitekti terviklikult läbi mõeldud kompositsiooni. Sel

põhjusel soovitati hoiduda värvide kirjususest ning valida domineeriv värv “taustaks

teistele”.252

1960. аastate alguse KKs soovitati alles tootmisel olevaid esemeid, mis polnud jõudnud

müügile253 või olid defitsiitsed: “jääb soovida, et neid saabuks peatselt meie kaubandusvõrku

küllaldasel määral ja rikkalikus valikus”.254 Defitsiidi probleemi püüti lahendada osaliselt

DIY-meetoditega ning materjalide asendamisega, nt keraamilisi dekoratiivtaldrikuid

käsitlevas artiklis pakuti, et: “käsitöösõbrad võivad valmistada ehistaldrikuid puidust”.255

Selline asendus ei tundu siiski võrdväärne. Sama kümnendi teisel poolel kadus didaktiline

tekstiline osa ja ilmus rohkem fotosid ERKIs käsitööna valminud esemetest, Soome ja Tšehhi

kättesaamatutest masstoodetest ja vähemal määral kohalikest defitsiittoodetest, nt

Kunstitoodete Kombinaadi toodangust.

255 J. Matvei, Ehistaldrikud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/2, lk 17.
254 L. Patune, P. Uuk, Lilled…, lk 31.
253 L. Sisa, Keraamika…, lk 32.
252 S. Veidenberg, Toa värvid. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/1, lk 11.
251 V. Asi, Tapeet. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 10.
250 Toimetus?, Väikesed linad ja linikud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/3, lk 15.
249 S. Masso, Tikitud linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1, lk 22.
248 M. Adamson, Tikitud linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 18.
247 I.Nurmoja, Tikitud linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/2, lk 22.
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2.5.4. Välismaa natüürmort

Inglise kunstikriitik ja -teoreetik John Berger kirjeldas 1970. aastate alguses lääne

reklaaminduse mehhanisme väites, et “idaeurooplaste jaoks võtavad … lääne kujutised kokku

kõik selle, millest idas puudu on”.256 Seda tõendas Tombergi ülevaade Soome tööstuskunsti

näitusest almanahhis KK, mis oli rikkalikult illustreeritud must-valgete fotonatüürmortidega.

Tomberg imetles Soome disainerite loomingut ja eksponaate. Soome disainnõude

natüürmordid koondasid endasse väärtused, millega almanahh püüdis lugejat harjutada.

Suureliselt “üldinimlikekes esteetilisteks vormideks” nimetatud Soome

“vormikunstnike-kujundajate”257 köögikraam, nt malmpannid ja -potid või email keedunõud,

olid pildistatud neutraalsel heledal taustal, köögi kontekstist eelmaldatuna, nagu objets

d’art’id. Nende väljanägemine justkui tõestas nende funktsionaalsust ning kasutusviis ei

vajanud kontekstualiseerimist köögi taustal.

Soome tarbekunstnike keraamilised vaagnad, kausid ja klaaskarafinid olid pildistamiseks

asetatud enamasti kohvi- ning söögilaudadele elutoa interjööri lavastavates niššides.

Sedalaadi esemed pidid olema eksponeeritud erilise uhkusega, milleks köögi taust isegi

näituse tableaux’ kujul polnud nähtavasti piisavalt esinduslik. Natüürmordi taust

iseloomustas seega ruumilist hierrarhiat 1960. aastate üldises arusaamas. Sarnaseks näiteks

olid NN-s trükitud 1960. aastate Tšehhi raamatust “Asjad meie ümber” ülespildistatud elutoa

interjöör diivanilauaga, millel on šampuse pudel ja puuvilja vaagen (ill 2.5.18). Komplekt

assotsieerub pingevaba seltskondliku õhkkonnaga. Taustal asub nõukogude kontekstis fetiš,258

sektsioonikapp, mille riiulitele on asetatud läbimõeldud kompositsioon raamatutest ja

keraamilistest nõudekomplektist mööblispooniga kontrastses heledas toonis. Berger märkis,

et sedalaadi täiuslikud, atmosfääri loovad toodete ansamblite pildid äratavad inimeste

kujutluses “nõiutud lossi” arhetüübi, lubades justkui igapäevaelu ja -suhete muutust.259

ill 2.5.18.

Elutuba diivanilaua natüürmordi lavastusega
seinakapi taustal. Ülepildistatud raamatust
“ASjad meie ümber””

NN 1965/2 lk 11.

259 J. Berger, …2021, lk 145.
258 О. Гурова, От товарища к товару … 2005, lk 37.
257 B. Tomberg, Tarbekunsti Soomest. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/3, lk 14.
256 J. Berger, Nägemise viisid. Tallinn: EKA kirjastus, 2021, lk 131.
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Suhet kööki iseloomustab natüürmortide nappus, mis vastandub elutoa rikkalikele

natüürmortidele. Köök on abiruum, mis pole kodu ruumide hierarhias piisavalt oluline, et

paigutada sinna kunstilisele terviklikkusele pretendeerivat natüürmorti, va nn tehniline

vaikelu. Tehnika köögi laua peal oli teaduse ja progressi võidukäigu sümbol, tekitades petliku

pingevaba köögi-majapidamise illusiooni. Natüürmort esines ainult valmiskompositsioonina

maitsekalt kaetud elutoa laual. Köögis toimunud ettevalmistused olid intiimsed tegevused,

mille jälje pidi eemaldama enne külaliste ilmumist.

Rafineeritult esteetiline lähenemisviis esemete ning materjalide valimisel ja omavahelisel

sobitamisel läks lahku samade ajakirjade tekstides kuulutatud praktilisuse, lihtsuse,

funktsionaalsuse ja mugavuse primaarsuse ideedest. Louis Sullivani modernistlik moto “vorm

järgib funktsiooni” oli ümber lükatud: ehtsate materjalide ilu, nende pindade visuaalsed

omadused, muutusid omaette funktsiooniks. Funktsionaalsuse ideestik hõlmas KK puhul

eelkõige kirjeldatud esteetilisi hoiakuid. Constantino märgib samuti, et funktsionaalne köök

kui meedia märk ilmub tavaliselt staatilise, puhta ruumina, mille primaarseteks omadusteks

on visuaalsed ratsionaalse ja hügieenilise köögi tunnused, nt siledad pinnad ja katkematu

tööpind: “Оlla nähtav on omaette funktsioon”.260

Mõttelistel ja välismaa natüürmortidel oli vastuoluline mõju ajakirja või almanahhi lugejale.

Ühelt poolt pidi tekkima demonstratiivse tarbimise iha: lehekülgedel näidatud asjade

omamine iseloomustas pererahvast teadliku ja moodsa inimesena. Teiselt poolt, kuna ENSV

tarbijat piiras defitsiit ning raudse eesriie ületamatus, siis võis piltide vaatamine, nende

loominguline kombineerimine, või meisterdamine disainerite välja töötatud eeskujude järgi

asendada kiire ostuga kaasneva serotoniini vabanemist – ajakirja sisu tarbimine asendas

reaalset tarbimist.

260 M. Constantino, The Contemporary Fitted Kitchen  – Scroope (24), lk 161,
http://ualresearchonline.arts.ac.uk/12617/1/M%20Costantino%20The%20Contemporary%20Fitted%20Kitchen
%20SCROOPE%20Cambridge%20Journal%20of%20Architecture%20XXIV%2C%202015.pdf (17.09.2019).
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2.6. Köögivaba “linnamaastik”

1960. aastate urbanistlik maastik oli otseselt seotud ENSV tüüpköögi ruumi kujunemise ja

kujundamisega. Kodres rõhutas sõjajärgse linnaruumi kujundamise primaarsust riikliku

ülesandena, kui linnast algav kujundamine tungis korterisse.261 Olukorra iseloomustamiseks

sobiks väga hästi May ja Lihotzky Frankfurdi projekti ümbersõnastatud moto: “Alguses

fassaad ja siis köök!”. Korteri planeering koos väikese suletud keeduköögiga oli masselamute

tootmisprotsessi kohandamise ja ökonoomsuse printsiibi rakendamise tulemus. Köögi pindala

vähendamise äärmust demonstreerib individuaalköögist loobumise kontseptsioon, mida

arhitekt Anna Puigjaner nimetas kitchenless city.262 Käesolev peatükk läheneb ENSV köögi

disaini ning köögitöö organisatsiooni probleemidele linnulennult kujutatud industrialiseeritud

maastiku kaudu. Elurajoonide kirjeldamis- ja kujutamisviis võib valgustada, kuidas

urbanistlikud kontseptsioonid mõjutasid köögi kuvandit ning kuidas futuristlik visioon sobis

kaasaja tegelikkusega 1960. aastatel.

1962. a. ajakirjaniku Paul Jürjo artikkel Meie majad”, mis valgustas NN-s Tallinna

Elamuehituskombinaadi paneelelamute edusamme ja probleeme, oli illustreeritud

monotoonsete Mustamäe paneelelamute vaatega. Igav hall pilt mõjus paradoksaalselt hoopis

uue elurajooni antireklaamina (ill 2.6.1.). Ometi oli artikli kulminatsiooniks uue rajooni

enneolematu mugavuste loetelu: “neis … asuvad kohvikud ja sööklad, müügiautomaadid ja

teenistustöökojad [...] naised vabanevad koduse majapidamise koormast”.263 Oma 1969. aasta

tüüpköögi planeerimise ja sisustamise ideede artiklis arvestas Mirov sellega, et tüüpilises

keeduköögis tegeletakse kulinaaria poolfabrikaadi soojendamisega nagu restoranvaguni

köögis.264 Vaatamata sellele, et Jürjo kirjeldatud elamukvartal oli vaid “homne päev”,265

peegeldas ENSV 1960. aastate köögi kuvand pigem tuleviku visiooni.

ill 2.6.1.

Uue elamurajooni panoraamvaade

Nõukogude naine. Tallinn : EKP

Keskkomitee Kirjastus, 1962/4,  lk 14.

265 P. Jürjo, Meie majad … 1962/4,  lk 15.
264 B. Mirov, Köök …1969/1, lk 1.
263 P. Jürjo, Meie majad.  – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1962/4,  lk 14.

262A.Puigjaner, Kitchenless City: Comfort as a Cultural Construction. – Urban Next,
https://urbannext.net/kitchenless-city/ (vaadatud 16.05.2022).

261 K. Kodres, Ruumi ja vormi ideologiseerimine. Eesti XX sajandi ruum, Tallinn: Pakett, 1999, lk 130.
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Tehnikateadlase Ustus Aguri koduelu korraldust ja automatiseeritud kodu käsitlevasse 1965.

aasta artiklisse ajakirjas NN valiti suursuguse futuristliku linnamaastiku illustratsioon.

Graafik Alex Küti kujutatud 21. sajandi pilvelõhkujate rajoonis polnud ilmselt ühtegi pisikest

tüüpkööki, sest Aguri sõnul “meie arhitektid kavandavad… hiigelelamute plokke

mitmekülgse ühiskondliku teenindamisega” (vt ill 2.6.2.).266 Köögi kui kodumajapidamise

murede keskpunkti radikaalne elimineerimine polnud sugugi uus idee, kuid see plaan tundus

1960. aastate teoreetikutele endiselt paljulubav, seostudes üldise tehnika vaimustusega, kui

“inimkond seisis kosmose vallutamise lävel”.267 See sobis samuti soolise võrdõiguslikkuse

ideoloogiaga. Utopistlikud unistused vaheldusid samaaegselt NN-s ratsionaalset

kodutoitlustust propageerivate artiklitega, mis püstitasid perenaisele kõrgeid

toiduvalmistemise ja hügieeni standardeid ning tõid lugejat köögivaba fantaasia maailmast

tagasi.

Kuigi Agur tunnistas kodutöö tuimust ning kodutehnika abi potentsiaali, osutas ta

tehnikateadlase autoriteetsusega automaatika üleküllusele kui degradeerimise ohule: “otsekui

tuleviku inimene oleks abitu imik, kellele tuleb kõike suhu toppida”.268 See lause on

Hruštšovi sarkastilise küsimuse kaja Ameerika köögi väljapaneku kohta 1959. aastal

Sokolniki pargis: “Ega teil pole pole masinat, mis toidu suhu paneb ja surub sisse?”.269 See

negatiivne konnotatsioon on tähtis, kuna selles väljendub utoopilisele töövabale köögile

vastanduv diskursus, mis taunis tehnikakaupade ületarbimist. See justkui lepitas lugejat

frustreeriva köögi- ja kodutehnika defitsiidiga oma kaasajal, õigustades seda tehnikakaupade

rohkuse ebameeldiva perspektiivi kirjaldamise abil.

269 Стенограмма "Кухонных дебатов" на русском и английском языках,
https://web.archive.org/web/20131028195442/http://www.podst.ru/posts/28/ (vaadatud 16.05.2022).

268 U. Agur, Automaatika tulevikukodus? …1965/5, lk 19.

267 Teaduse ja tehnika vallast. Kosmos ja köök. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus
1960/1, lk 14.

266 U. Agur, Automaatika tulevikukodus? – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1965/5, lk
18–20.
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ill 2.6.2.

Alex Kütt. Illustratsioon artiklile

“Automaatika tulevikukodus?”

Nõukogude naine. Tallinn: EKP

Keskkomitee Kirjastus 1965/5, lk 18.

NN artiklite näitel saab järeldada, et köök kui painavate kohustuste ja rutiinse

toiduvalmistamise võrdkuju ei sobinud kaasaegse ega tuleviku linna maastikuga. Arhitektuuri

poliitikaga kooskõlas olev tüüpköök pidi olema redutseeritud vähemalt restoran-vaguni köögi

suuruseni ning toiduvalmistamine pidi asenduma rajooni kulinaariast ostetud poolfabrikaatide

soojendamisega. Futuristlikes linnafantaasiates esitati kontseptsiooni köögi kadumisest kuid

samas moraliseeriti KK ja NN veergudel kodutööde aadressil ning sealsed köögi projektid

ignoreerisid fakti, et ENSV naise tegelikud igapäevased köögitöö praktikad ning

olemasolevad elamukvartalid jäid oluliselt maha kirjeldatud “homse päeva” visioonidest.
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3. KOKKUVÕTE

Vaatamata köögi teema sotsiopoliitilisele olulisusele, mille käivitas 1959. aastal peetud

Hruštšovi ja Nixoni vaidlus eeskujuliku köögi taustal, ilmus köögidisaini käsitlevaid artikleid

1960. aastate kodukujunduse ajakirjades (KK) suhteliselt vähe. Seevastu köögitöö, -hügieeni

ning tervisliku toitlustuse teadusliku organiseerimise probleem oli tõstatatud igas NN

numbris. See olukord osutab lõhele disaineri loodud köögi kuvandi ning soovitatud praktikate

vahel. Publikatsioonid ei anna ettekujutust köögi kasutaja perspektiivist, mis nähtavasti

eristus tunduvalt ajakirjades propageeritud ideaalidest, kuid KK ning NN artiklite võrdlus

aitas rekonstrueerida ENSV eeskujuliku köögi kuvandi koos seda ümbritsenud hoiakute ning

vastuoludega.

Analüüs näitas, et hoolimata ENSV ajakirjanduse spetsiifilisest hierarhiast ja tsensuurist

suutsid Eesti väljaannete autorid säilitada vabaduse, vähemalt köögidisaini ja köögitöö

korraldamise küsimuste valgustamisel. KK artiklid jätkasid 1930. aastate Saksamaa

kõrgmodernismi disainiajakirjade traditsiooni didaktilise keelekasutuse ja skemaatiliste

illustratsioonidega. Autoriteetne ja õpetlik stiil vastas küll 1960. aastate valitsevale

sotsmodernismi juurutamise vaimule, kuid seostus pigem artiklite autorite tegevusega

õppejõudena (näiteks Bruno Tombergi, Vello Asi, Salme Masso jt tööga), elukutselise

missiooni tundega, mitte aga privaatsfääri koloniseeriva sotsialistliku eesmärgiga nagu seda

kirjeldas Reid.

Kirjeldades mööblikunstnike töötingimusi Nõukogude mitmeharulises teadusinstituudide

süsteemis, on autorid (Kodres, Semjonov) osutanud paljudele bürokraatlikele takistustele

ning tootmise võimatusele teostada kaasaegseid ja kvaliteetseid mööbliprojekte. Esteetiliselt

ja funktsionaalselt täiusliku köögi kuvand ajakirja lehekülgedel, koos seda ümbritseva

didaktilise taustaga, oli omamoodi loominguliseks sublimatsiooniks arhitektide ning

sisearhitektide jaoks, kelle siiraks sooviks oli parandada tavakodaniku elu kasvõi

arhitektuurse mõtte levitamise abil. See sarnaneb Semjonovi mainitud 1920. aastate Vene

konstruktivistide kontseptuaalsete “paberprojektidega”, mille teostus polnud tegelikkuses

võimalik, kuid mis andsid arhitektidele ja disaineritele loomingulise vabaduse. KK ja NN

ilmunud köögikuvandid elasid oma “sotsiaalelu” ja mõjutasid ümbritsevat sotsiokultuurilist
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ruumi. Sealsete köögidisaini teemaliste artiklite autorid polnud tahtejõuetud võimu tööriistad,

vaid pigem valgustajad-misjonärid.

Näitlik on erinevus KK ja NN esitusstiilide vahel. Almanahh KK oli kujunduselt ja sisult

terviklik, selle visuaalne materjal oli viimistletud. KK õpetas igapäevaelu esteetikat, elustiili,

mis NSV Liidu kontekstis polnud alati normatiivne. Tihti pöörduti kas lääne mudelite või

esimese Eesti Vabariigi ajastu kultuuri poole. NN oli mitmekesisem, ning erinevalt KK-st

sisaldas kohustuslikku ideoloogilist osa. NN pildid ja sisu olid lähedasemad tavainimese

igapäevaelu tegelikkusele ning tihti pakkusid lihtsaid lahendusi olmeprobleemidele.

Käesoleva uurimistöö jaoks oli see asjaolu oluline, kuna aitas iseloomustada disainköögi

ideaalide ja tegelikkuse vahelisi vastuolusid.

Kujundus- ja olmeteemalised artiklid vaatluse all olnud kujundusajakirjades polnud

Nõukogude Liidu võimu direktiivide teejuhtideks ning ideoloogiline surve ei määratlenud

1960. aastatel ENSV köögi kuvandit primaarse faktorina. Seega eristuvad käesoleva töö

empiirilise materjali põhjal tehtud järeldused nt Reid’i ja Varga-Harris’e seisukohtadest

nõukogude koduköögi ja -olme suhtes. Samuti võib öelda, et ENSV koduköök polnud 1960.

aastatel ainult sotsmodernismi nähtus, nagu pakkus Mart Kalm, vaid mitmel puhul ka eelneva

1930. aastate modernismi traditsiooni ja sellega seotud esteetilise programmi edasiarendus.

Mirovi pakutud ENSV köögitüpoloogia üksikasjalik analüüs näitas arhitekti soovi järgida

globaalseid trende, anda köögile sotsiaalne funktsioon avatud planeeringu vaimus, mis kogus

tol hetkel läänes populaarsust, hoolimata isoleeritud töököögi domineerimisest Hruštšovi aja

tüüpilises elamus. Vaatamata sellele, et Gurova sõnul ei laienenud mood nõukogude mööblile

ja tarbeesemetele, võib ENSV köögi disaini puhul siiski rakendada Karpova moe ülekande

mõistet, mis mõjutas tugevalt köögi kuvandit. Seda kinnitavad ka ENSV disainerite jooniste

võrdlused olemasolevate lääne köögi näidiste fotodega.

Vaatamata deklareeritud funktsionaalsuse prioriteedile, domineerisid KK-s siiski köögi

vormiliste omaduste kirjeldused. Hügieen võrdsustati iluga, mis muutus visuaalsete tunnuste

kogumiks nagu nt köögiruumi tühjus või mööbli ja seinte valged toonid. Köögitehnika

puudumist kompenseeris köögiruumi ratsionaalne korraldus, läbimõeldud fordistlik

köögiplaan koos konveierilinti meenutava jätkuva tööpinnaga. See näiline mehaniseeritus

pidi justkui vabastama perenaise tarbetust tööst. Ergonoomika leidis visuaalse väljundi
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tööstuslikult toodetud mööbli proportsioonide lavastamise abil. Köögi funktsionaalsuse

lavastamise üheks põhjuseks oli tootmise ühekülgsus ja defitsiit. Peamise tõuke andis siiski

soov matkida lääne elustiili: ENSV disainer vaatas mõnuga läbi “nailonkardina” läände ja

püüdis nähtut kättesaadavate vahendite abil rekonstrueerida. Seda ka siis, kui see tähendas

vaid ideaalse köögi esitamist ja kujuteldavat tarbimist.

Omanäoliseks nähtuseks olid KK-s ära toodud isetegemise projektid, mis andsid disainerile ja

arhitektile võimaluse professionaalseks enesekehtestamiseks, oma ideede vahetuks

edastamiseks ilma Nõukogude tootmise kohmaka bürokraatliku mehhanismita. Isetegemist

oma töövahendiks muutes püüdis disainer teostada ennetavat autorijärelevalvet, hoiatades

lugejat stiilivigade ja liigse iseseisvuse eest. Nii püüti ajakirjaartiklite kaudu säilitada juhtivat

rolli köögi privaatse ruumi kujundamisel. Isetegemine oli viis soovitud elustiili

ülesehitamiseks, mille eeskujuks oli lääne keskklass. See võis olla üheks põhjuseks, miks

ENSV kodukultuuri ning kööki nähti mujal Nõukogude Liidus “välismaa” legitimeeritud

luksuse väljendusena (Gertšuk).

Huvitavaid tulemusi andis “portree”, “natüürmordi” ja “maastiku” motiivide analüüs ajakirja

ja almanahhi lehekülgedel, mis esmapilgul seostusid köögiga vaid kaudselt. Disainerid ja

arhitektid eelistasid tühja köögi vaateid ilma inimese kohalolekuta ja ainult osaliselt

täiendatud dekoratiivse stafaažiga. Moekunstnikud näitasid abstraktsel taustal ja saledate

modellide seljas köögikontekstist välja jäetud elegantseid köögiriideid. Köögis tegutseva

inimese kujutis ning toiduvalmistamise protsess ilmus NN lehtedel harva, enamasti vaid

karikatuurse või isegi satiirilise süžee raames. Köögitöö kui intiimne tegevus pidi olema

peidetud ning ajakirjas ilmudes tekitas see koomilise efekti. Nende kujutamisviiside erinevad

modaalsused tõestavad Reid’i väidet, et konkureerivate diskursuste olemasolu aitab peita

sotsiaalmajanduslikke probleeme, nagu nt kodutöö sooline segregeerimine ametliku naiste

emantsipatsiooniprojekti taustal või terav tarbekaupade defitsiit, nt köögitehnika ja -keemia

puudus.

NN igakuist retseptiveergu illustreerinud “natüürmort” ilmus eranditult külaliste

vastuvõtmiseks valmis pandud elutoa laual, mitte marginaliseeritud köögis. Köögitöö ja selle

jäljed tuli õigel ajal ära peita. Eriti olulisena kirjeldati serveerimist, nõude ning linikute

valikut ja toitude kaunistamist. Esteetiline “natüürmort” näitas külalistele eelkõge perenaise

head maitset. Selline demonstratiivsus ei sobitunud sotsialistliku ideoloogia normatiivsete
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praktikatega. Köögi sotsiaalne funktsioon muundus KK lehtedel lavastuseks; näiteks MEV

Standardi mööbli fotodel serveeriti teed ebamugavatel lahtikäivatel lauapindadel.

Köögi ning selles toimuva töö tegelikku marginaliseerumisastet näitavad ka NN

“linnamaastiku” motiivid. Uued elamurajoonid pidid perspektiivis ühiskondlike teenuste abil

vabastama perenaise toiduvalmistamise kohustusest, kuid köögipind minimiseeriti liiga

aegsasti. Futuristlikud linnavisioonid eeldasid tuleviku elumajade planeerimisel privaatsest

köögist ja kodusest toiduvalmistamisest loobumist. Selliste progressiivsete ideaalide taustal

tundus kaasaegne köögitöö nähtavasti liiga profaanne, et selle olemasolu üldse tunnistada.

Tehnilise progressi kodustamine, millest kirjutas Reid, oli seega võimalik vaid osaliselt.

Oluline toiduvalmistamise osa jäi peidetuks ja jäi seega ratsionaliseerimata, taltsutamata. See

vastuolu illustreerib ka erinevust suhtumises köögikujundusse ja tegelikku töösse köögis.

Viimasel oli negatiivne varjund, kuna tööd ei õnnestunud kohandada modernistliku köögi

esteetiliste ja ratsionalistlike ideaalidega. See aga ei tähenda, et ideaalse köögi kujunduse

autorid oleksid olnud ebasiirad oma soovis muuta köögitöö lihtsamaks, muuta see väike ruum

moekaks ja mugavaks.
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SUMMARY

Images of Home Kitchen in the Context of the Estonian SSR in the 1960s

The impetus for the research of home kitchen design was given by the exhibition of the

Estonian Museum of Applied Art and Design “Kitchen. Changing Space, Design and Applied

Art in Estonia” (2016, curated by Kai Lobjakas), which showed the evolution of the Estonian

kitchen from the 1930s to the present day in a historical context. This study focuses

exclusively on the design and practices of home kitchen during the Khrushchev Thaw period

in the 1960s and goes into the details of kitchen representation in the ESSR periodicals: the

almanac Kunst ja kodu (Art and Home, hereinafter KK) and the magazine Nõukogude naine

(Soviet Woman, hereinafter NN).

The topic of everyday life and kitchen design in particular has been marginalized for a long

time in the post-Soviet space because of a relatively short historical distance and lasting

cultural trauma. The prestige of Soviet design was also low due to problems of the slowly

modernizing industry and failures of the planned economy which caused low-quality

commodities and shortages. The researcher of the USSR furniture history Alexander

Semyonov pointed that the very notion of design was used with caution, because of its

suspicious ideological connotation which was associated with the commercial practices of

foreign designers under the ideologically hostile capitalism. Estonian design theoretician and

critic Karin Paulus highlighted that the article for design appeared in the Estonian

Encyclopedia already in 1968, showing inconsistencies in both the use of professional

language and ideological pressures in Soviet territories. This proves the great potential of the

ENSV design as a research subject.

The design and everyday culture of the ESSR deserve careful study, despite the profane

nature of the topic. Many researchers note a dissimilar cultural regime in the Baltics, which

was called “our abroad” throughout the entire Soviet Union. Architectural historian Yuri

Gerchuk connects this feature with the European tradition of lifestyle that was preserved in

the territories annexed by the USSR later. Products made in the ESSR were highly valued,

because they were a kind of legitimate luxury. It is also clear that the Iron Curtain in the

ESSR was thinner and the terms proposed by Michael David-Fox and Gyorgy Petery, namely
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“semipermeable membrane” and “nylon curtain”, are more suitable for indicating its actual

flow capacity which enabled cultural transfer from abroad.

Historian and anthropologist Aleksey Yurchak wittily remarked, “everything was forever,

until it was no more”. It meant that the traces of Soviet everyday life had been disappearing

physically and discreetly erased from peoples’ memory, so the study of this topic became

essential. The historiography of Soviet design and fashion in general became popular among

researchers around the world in the early 21st century, although Estonian researchers such as

Krista Kodres and Mart Kalm started to work on this topic earlier. The history of architecture

and design began to deviate from the classical scheme of so-called heroic history in the spirit

of Enlightenment, focused exclusively on European or American design genii. It expanded

themes, geographical scope and enriched the methodоlogy firstly borrowed from art history

at the expense of other disciplines.

Scientific interest in the objects of the recent past emerged in the 1980s with the turn of the

so-called material-cultural turn. Although this branch of critical theory originated in

archeology and anthropology, it became interdisciplinary due to the wide range of topics it

covered. The study of material culture focused on the physical objects through which the

ideas and the hierarchy of sociocultural values were studied. Art historians, researchers of

architecture, design and home culture joined the researchers of material culture in the 1990s.

This study does not directly use the methods of anthropology and sociology, but relies on

borrowed terminology within the framework of the expanded design history and

material-cultural turn. The concept of a holistic biography of a design object is involved as

one of the basic notions of this research, including various stages of design process from

development to the industrial production, marketing and consumption, distorted, however,

due to the specific problems in the context of the planned economy of the USSR. Kitchen as

the design-object and its image can be seen as social agents, i.e. the ability to reproduce and

influence the socio-cultural space.

The theme of kitchen design turned into an acute political discussion in 1959 during the

so-called Kitchen Debate between Richard Nixon and Nikita Khrushchev at the US National

Exhibition in Moscow Sokolniki Park, on the background of technically advanced American

kitchen tableau vivant when it became a symbol of competition between socialist and
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capitalist lifestyles. This fact formed the main hypothesis of current research about the

dramatic significance of kitchen design in the 1960s in the USSR, on which this study is

based.

The empirical material of current study consisted primarily of texts, pictures and drawings

from the almanac KK, which deal with kitchen design. Popular periodicals illustrate power

discourses (propaganda of certain forms and normative patterns of behavior) in addition to

valuable factual information about the design of the chosen era. For a broader study of the

cultural context, the sample includes the articles in the field of cooking and kitchen utensils

from the magazine Soviet Woman. The inclusion of data in the sample was considered at

each stage. The aim of the research was to describe and analyze the image of the Estonian

kitchen in the 1960s, as well as the sociocultural paradigm surrounding it.

Using close reading as method within the scope of qualitative analysis, the paper compares

presentations of an aesthetically coherent kitchen created by architects and designers of KK

with descriptions and practical advice tips by food and hygiene experts, applied artists and

technicians to identify the gaps between theory and practice, ideal image of the kitchen and

real everyday possibilities of the Soviet citizen. It was also important to characterize the

designer's task in the context of ESSR journalism and his vision of the ideal kitchen and

appropriate home lifestyle.

The study showed that despite the specific pyramidal hierarchy of journalism in the USSR

and the censorship system, the authors of Estonian publications were able to maintain

freedom to some extent, at least in covering the issues of arrangement and household

management. In terms of style, KK articles continued the educational tradition of modernist

publications, founded in Germany in the 1930s with dry, instructive language and descriptive

schematic illustrations. The didactic, edifying style of the articles of NN and KK matched the

spirit of socialist modernism of the 1960s. At the same time this corresponded to the

professional mission of the authors of articles who were simultaneously teaching at

universities, for example, interior architects and designers Bruno Tomberg, Vello Asi, the

author of plenty cookery books Salme Masso, and others, not as the socialist colonial agenda,

as this phenomenon is described by the researcher of the Cold War culture S. E. Reid.
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The gap between the styles of presentation of the material KK and NN is indicative. The

almanac is complete in its graphic design and content, the visual material is carefully refined.

KK teaches the reader the basics of aesthetics in everyday life, a whole lifestyle which was

not always normative in the context of the USSR, appealing both to Western models from

design-catalogues and exhibitions and to the culture of the first Estonian republic. NN was

more eclectic, including a mandatory official ideological block, but the pictures and content

illustrating everyday life were closer to the realities of everyday life of an ordinary citizen.

For this work, this kind of historical evidence is meaningful because it shows the

inconsistencies between the ideals of the design-kitchen and harsh reality.

A detailed analysis of the ESSR kitchen typology, proposed by the architect Boris Mirov in

KK, showed the architect’s desire to comply with global trends, to give the kitchen a social

function in the open-plan style, which was gaining popularity in the West, despite the

dominance of the isolated working kitchen in the typical mass-produced block of flats. Thus,

it witnesses a transfer of fashion that affected the design of the kitchen at least on the level of

the paper project on the almanac page. This is also confirmed by comparisons of the shapes

and proportions of kitchen furniture presented in the drawings of ENSV designers and

available photos of Western kitchen exhibition models. It is significant that the transfer of

retro design took place in parallel. The designers and architects of the 1960s clearly relied on

the knowledge of the rational kitchen arrangement, presented in the periodicals of the 1930s

in the period of Estonian independence.

The articles of KK approached the kitchen design holistically, however, the visual qualities of

the kitchen always dominated despite the declared priority of the functional side. For

example, hygiene was equated with beauty, it turned into a set of visual qualities - the

emptiness of the kitchen space or the light, whitewashed shades of furniture and walls. The

lack of kitchen appliances in the ENSV was compensated by the rational layout of the kitchen

space, which theoretically freed the housewife from unnecessary work. Even ergonomic

parameters become staged to some extent, due to the simulating the proportions of

industrially produced furniture. Also, despite calls for restraint in the choice of decor,

ceramics, glass and especially textiles played an important role in shaping the image of the

kitchen, freed from the obligation to comply with puritan aesthetics in comparison to the

furniture strict forms.
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Problems in production and a deficit in the Soviet Union gave the impulss for the staging of

well-being in the khrushchyovka apartment with the help of the magazine images of the

rationally planned and fashionable kitchen. This was in line with the concept of imaginary

consumption, a phenomenon described by Serguei Oushakine. The designer of the ESSR

looked with delight through the “nylon curtain” towards the West, and tried to reconstruct

what he or she saw using the available means. This may had been one of the reasons why the

home culture and kitchen of the ESSR were seen elsewhere in the Soviet Union as an

expression of legitimized luxury with the “abroad” look.

Do-it-yourself projects presented in KK gave the designer and architect the opportunity for

professional self-assertion, direct communication of original ideas about improving the

kitchen design to the reader avoiding the clumsy bureaucratic mechanism of Soviet

production. By turning DIY into his tool, the designer also tried to exercise preventive

authorial supervision, warning the reader against stylistic mistakes and excessive

independence in decorating the kitchen, trying to maintain a leading role in shaping the

private space of the kitchen through a magazine article. Do-it-yourself was a way of

constructing a desired lifestyle, with the prosperous middle-class behind the Western borders

of the Soviet Union as a model to be simulated.

An analysis of the motives of a “portrait”, “still life” and “landscape” from the pages of the

magazine and the almanac, at first glance, remotely related to the kitchen, yielded interesting

results. Designers and architects preferred views of an empty kitchen without the presence of

a person and only partially supplemented with staffage that had a decorative function.

Fashion designers showed elegant models of kitchen work clothes on slender models at the

abstract background, excluded from the context of the kitchen. People cooking in the kitchen

are always subjects of satirical comics in the NN. This shows a negative attitude towards

kitchen duties, because in fact they could not correspond to abstract rational ideals posed by

architects, hygienists and professional cooks, divorced from reality of usual ENSV citizens.

The “still lifes” illustrating as graphical motifs monthly recipe column in the NN appeared

exclusively as a table ready to welcome guests, and never as the cooking process. Such a

“still life” should demonstrate the good taste of the housewife to the guests with ostentation,

but the preparational kitchen work and any traces of it should be hidden in a timely manner.

This did not fit into the normative practices of spartan socialist ideology at all.
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The fashionable social function of the kitchen was thus transformed into a staging of it with

the help of the “still life”: in the photographs of furniture from the Standard factory for

example, tea was served on uncomfortable folding tables in the kitchen as the sign of

hospitality. The extreme degree of marginalization of the kitchen is demonstrated by the

motifs of the urban “landscape”. The panorama of the newly built district of the panel houses

illustrate the current situation with the layout of the kitchen, and the futuristic ones - radical

ideas of abandoning the private kitchen and the practice of home cooking as such.

This illustrates the difference in attitude towards kitchen design and actual work in the

kitchen, which carries a negative connotation as it cannot be adjusted to the aesthetic and

rationalistic ideals of modernist kitchen. Paradoxically, the highly functional kitchen in KK,

reduced to a minimum size for the convenience of the housewife (according to Mirov),

planned on the basis of the scientific organization of domestic work and freeing from the

“kitchen slavery”, was not designed for daily cooking, which was simultaneously promoted

in NN. However, this does not mean that the authors of the design of the ideal kitchen were

insincere in their desire to make work in the kitchen easier and make this small space

fashionable and comfortable, often stepping over the ideologically acclaimed normative

practices imposed by authoritarian power.

99



KASUTATUD KIRJANDUS

Aarma, H., Tänapäev ja perspektiivid. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee

Kirjastus 1966/1, lk 14.

Aben, Virve, Väikesed linad ja linikud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/3, lk 15.

Adamson, Mari, Tikitud linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 18–19.

Allen, Michael, Close Reading. – The SAGE Encyclopedia of Communication Research

Methods. Los Angeles: SAGE, 2017,

https://methods.sagepub.com/reference/the-sage-encyclopedia-of-communication-research-m

ethods/i2533.xml (vaadatud 15.05.2022).

Anderson, Alex, On the Human Figure in Architectural Representation. – Journal of

Architectural Education 55:4, lk 238–246.

Arike, Linda, Paar pilti ja mõned mõttekillud sisearhitekti töölaualt. – Nõukogude naine.

Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus, 1964/5, lk 33.

Atkinson, Paul, Do It Yourself: Democracy and Design. – Journal of Design History 2006,

vol. 19, no. 1 (spring), lk 1–10.

Aynsley, Jeremy, Graphic Change. Design Change: Magazines for the Domestic Interior,

1890-1930. – Journal of Design History 2005, vol. 18, no. 1, lk 43–59.

Aynsley, Jeremy, Berry, Francesca, Publishing the Modern Home. – Journal of Design

History , 2005, vol. 18, no. 1 (spring), lk 1–5.

Attfield, Judy, Wild Things. The Material Culture of Everyday Life, Oxford: Berg, 2000.

Bardone, Ester, Kaaristo, Maarja, Jõesalu, Kirsti, Kõresaar, Ene, Mõtestades materiaalset

kultuuri. – Studia vernacula, 2019, vol. 10, no. 10 (november), lk 12–45.

100

https://methods.sagepub.com/reference/the-sage-encyclopedia-of-communication-research-methods/i2533.xml
https://methods.sagepub.com/reference/the-sage-encyclopedia-of-communication-research-methods/i2533.xml


Berger, John, Nägemise viisid. Tallinn: EKA kirjastus, 2021.

Blau, Eve, The Architecture of Red Vienna 1919-1934. London: The Mit Press, 1999.

Bowden, Sue, Offer, Avner, Household Appliances and the Use of Time: The United States

and Britain Since the 1920s. – The Economic History Review 1994, vol. 47, no. 4 (nov), lk

725–748.

Buchli, Victor, An Archeology of Socialism. Oxford: Berg, 2000.

Bullock, Nicholas, First the Kitchen: Then the Facade. – Journal of Design History 1988, vol.

1, no. ¾, lk 177–192.

Clarke, Dick, Open Plan gone Mad? – Sanctuary: Modern Green Homes 2011, no. 16 (sept),

lk 86–87.

Colonnese, Fabio, Human Figure as a Cultural Mediator in Architectural Drawings. –

Cultural Influences on Architecture, 2017,

https://www.igi-global.com/chapter/human-figure-as-a-cultural-mediator-in-architectural-dra

wings/169572 (vaadatud 03.02.2022).

Constantino, Maria, The Contemporary Fitted Kitchen . – Scroope (24),

http://ualresearchonline.arts.ac.uk/12617/1/M%20Costantino%20The%20Contemporary%20

Fitted%20Kitchen%20SCROOPE%20Cambridge%20Journal%20of%20Architecture%20XX

IV%2C%202015.pdf (17.09.2019).

David-Fox, Michael, The Iron Curtain as Semipernõumeable Membrane. – Cold War

Crossings: International Travel and Exchange Across the Soviet Bloc, 1940s-1960s. Eds. P.

Babiracki, K. Zimmer. Arlington: Texas A&M University Press, 2014, lk 14–39.

Eesti maa-arhitektuur. Boris Mirov (1929-1996). – Eesti Arhitektuurimuuseum,

https://www.arhitektuurimuuseum.ee/naitus/eesti-maa-arhitektuur-boris-mirov-1929-1996/

(vaadatud 25.12.2021).

101

https://www.igi-global.com/chapter/human-figure-as-a-cultural-mediator-in-architectural-drawings/169572
https://www.igi-global.com/chapter/human-figure-as-a-cultural-mediator-in-architectural-drawings/169572
http://ualresearchonline.arts.ac.uk/12617/1/M%20Costantino%20The%20Contemporary%20Fitted%20Kitchen%20SCROOPE%20Cambridge%20Journal%20of%20Architecture%20XXIV%2C%202015.pdf
http://ualresearchonline.arts.ac.uk/12617/1/M%20Costantino%20The%20Contemporary%20Fitted%20Kitchen%20SCROOPE%20Cambridge%20Journal%20of%20Architecture%20XXIV%2C%202015.pdf
http://ualresearchonline.arts.ac.uk/12617/1/M%20Costantino%20The%20Contemporary%20Fitted%20Kitchen%20SCROOPE%20Cambridge%20Journal%20of%20Architecture%20XXIV%2C%202015.pdf
https://www.arhitektuurimuuseum.ee/naitus/eesti-maa-arhitektuur-boris-mirov-1929-1996/


En titt pa önskemöbler. – Ikea Inredningskatalog, Älmhult: Ikea, 1959, lk 115–116.

Forty, Adrian, Objects of Desire. New York: Thames and Hudson, 2010.

Gans, Taevo, Paar külalist. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/3, lk 29.

Gans, Taevo, Puitesemeid. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/3, lk 22–23.

Gerchuk, Iurii, The Aesthetics of Everyday Life in the Khrushchev Thaw in the USSR

(1954–64). – Style and Socialism. Eds. S. E. Reid, D. Crowley. New York : Berg, 2000, lk

81–100.

Golubev, Alexey, Smolyak, Olga, Making selves through making things. –  Cahiers du

Monde russe 2013, vol. 54, no. ¾ (Juillet-décembre), lk 517–541.

Hicks, Dan, The Material‐Cultural Turn: Event and Effect. – The Oxford Handbook of

Material Culture Studies,

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199218714.001.0001/oxford

hb-9780199218714-e-2 (vaadatud 16.05.2022.)

Hoskins, Janet, Agency, Biography and Objects. – Handbook of material culture, 2006, lk

74–84.

Hüva nõu on kallis. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1963/10, lk

29.

Igapäevased asjad. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus 1970/3, lk 3.

Ilveste, Valve, Pilutikandiga linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/1, lk 18–19.

Johansoo, L., Köögikombain. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus

1964/11, lk 26.

102

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199218714.001.0001/oxfordhb-9780199218714
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199218714.001.0001/oxfordhb-9780199218714
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199218714.001.0001/oxfordhb-9780199218714-e-2
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199218714.001.0001/oxfordhb-9780199218714-e-2


Jänes, Harri, Plastmassist toidunõud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1970/1, lk 16.

Kanasaar, Mari, Kodune rõivastus. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus

1966/2, lk 26–27.

Kaljundi, Linda, Kodu ja kunsti juurest elukeskkonnani: almanahh Kunst ja Kodu 1970.

aastatel. – KUNST.EE 2002, nr 3, lk 33−39.

Kalm, Mart, Modernistliku ehitatud keskkonna kujunemine (1955-1960. aastad), Eesti kunsti

ajalugu 1940-1991 I osa, Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2013.

Kannike, Anu, Kodukujundus kui kultuuriloomine, Tartu. Eesti Rahva Muuseum, 2002

Kannike, Anu, Bardone, Ester, Köögiruum ja köögikraam Eesti muuseumide tõlgenduses. –

ERMi aastaraamat 60, 2017

Kareda, A, Perenaine ja progress. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus,

1962/6, lk 20.

Kelkar, S. A., Uses of Ergonomics. – Economic and Political Weekly 1976, nov. 27, vol. 11,

no. 48, lk M139, M141–M142.

Kivi, Raul, Värv ja valgus. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/3, lk 8.

Kodres, Krista, Ilus maja, kaunis ruum: kujundusstiile Vana-Egiptusest tänapäevani, Tallinn:

Prisma Prindi Kirjastus, 2001.

Kreegipuu, Tiiu, Eesti NSV trükiajakirjanduse parteilise juhtimise üldised põhimõtted. –

Ajalooline Ajakiri, 2009, 1/2 (127/128), lk 155–178.

Kress, Günter, Leeuwen, Theo van, Reading Images: the Grammar of Visual Design. New

York: Routledge, 2007.

Kulgver, Ülo, Pereema õmbleb. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1, lk 16.

103



Kunst ja kodu: kogumik / Kunst. – Eesti rahvusbibliograafia,

https://erb.nlib.ee/?kid=1181388x (vaadatud 22.09.2020).

Kurg, Andres, Almanahh “Kunst ja Kodu” 1973–1980. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, 2 (13),

lk 110–136.

Laanes, Eneken, Kultuurianalüüs. – Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia,

Tallinn: TLÜ kirjastus, 2016, lk 284–305.

Laherand, Meri-Liis, Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Sulesepp 2010.

Lepajev, D., Esmaabi tolmuimejale. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee

Kirjastus 1964/12, lk 29.

Lepajev, D., Esmaabi külmutuskapile. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee

Kirjastus 1965/1, lk 21.

Leškin, Elga, Mida kanda kodus. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus

1959/12, lk 31–32.

Lindpere, Piret, 1955–1970 - modernismi uuendamise aastad. – Eesti XX sajandi ruum.

Toim. L. Lapin. Tallinn: Pakett, 2000.

Luitva, Daisy, Kui perenaine on alles algaja. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee

Kirjastus, 1963/1, lk 15.

Madisson, L., Triibulisest kangast linikud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/2, lk 18-19.

Masso, Salme, Nõuandeid perenaistele. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee

Kirjastus, 1956/6, lk 27.

Masso, Salme, Linu söögilauale  — Kunst ja kodu, Tallinn: Kunst 1960/1, lk 22.

104

https://erb.nlib.ee/?kid=1181388x
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/011b0599-7533-481c-86cc-00374e18466d


Masso, Salme, Külalisi oodates. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1, lk 28–29.

Masso, Salme, Linu söögilauale. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1, lk 22–23.

Masso, Salme, Perenaiste rõõm. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus

1961/3, lk 25.

Masso, Salme, Külalisi oodates. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/1, lk 26–27.

Masso, Salme, Külmlaud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/2, lk 22–23.

Masso, Salme, Lapse sünnipäev. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/3, lk 30–31.

Masso, Salme, Nääriõhtuks. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1965/3, lk 30.

Masso, Salme, Köögikäpikud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1968/1, lk 23.

Masso, Salme., Lapse toidulaud. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus

1970/1, lk 28–29.

Matvei, Jutta, P. Uuk, Serviisid. Keraamika ja klaas. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/1,

lk 24–25.

Matvei, Jutta, Et oleks lihtsam ja nägusam. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/2, lk 22–23.

Matvei, Juta, Ehistaldrikud. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/2, lk 16–17.

Meredith, Michael, Sample, Hilary, An Unfinished Encyclopedia of Scale Figures without

Architecture. MIT Press, 2019, sissejuhatus,

https://www.mos.nyc/news/unfinished-encyclopedia-scale-figures-without-architecture

(vaadatud 03.02.2022).

Mirov, Boris, Köök. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 1–3.

105

https://www.mos.nyc/news/unfinished-encyclopedia-scale-figures-without-architecture


Mirov, Boris, Köök. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1969/1. 1–3.

Mirov, Boris, Köögimööbel. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1969/1, lk 4–5.

Mirov, Boris, Kuidas me elame—Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1966/2, lk 1–4.

Mirov, Boris, Kodukultuur. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1968/1, lk 1–3.

Morales, Luis Rodriguez, A critical review of design history: From the individual artist to the

social agent. – Strategic Design Research Journal 8(1), lk 2–8.

Mugavat riietust kodusteks töödeks. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 32–33.

Murphy, Ryan, The Diseconomies of Do-It-Yourself. – The Independent Review 2017, vol.

22, no. 2, lk 245–255.

Nurmoja, Inge, Tikitud linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/2, lk 22–23.

Nurmoja, Inge, Perenaistele. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1964/2, lk 30–31.

Nõukogude Naine: EKP Keskkomitee ajakiri.. – Eesti rahvusbibliograafia,

https://erb.nlib.ee/?kid=11813891 (vaadatud 04.11.2021).

On’s naise abistamine häbiasi? – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus
1959/2, tagakaas.

Oselein, Maia, Isa ise tegi!. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/2, lk 4–5.

Ottenson, Hilda, Kuidas toita eelkooliealist last? – Nõukogude naine. Tallinn: EKP

Keskkomitee Kirjastus, 1960/5, lk 28–29.

S. Oushakine, “Against the Cult of Things”: On Soviet Productivism, Storage Economy, and

Commodities with No Destination. – The Russian Review 2014 (apr), lk 198–236.

106

https://erb.nlib.ee//?kid=11813891


Peet, Leida, Köök. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus, 1964/2, lk 30.

Patune, Linda, Lilled klaasvaasis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 30–31.

Paulus, Karin, Väljendusvabaduse püüded. Eesti disaini ja reklaami 100 aastat. Tallinn: Post

Factum, 2018.

Petery, György, Nylon Curtain - Transnational and Trans Systemic Tendencies in the Cultural

Life of State-Socialist Russia and East-Central Europe. – Slavonica, vol. to, no. 2, November

2004, lk 114, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/sla.2004.10.2.113 (vaadatud

19.05.2022).

Piiri, Reet, See varumise harjumus. – Toidukultuurist Nõukogude Eestis 2006, nr 49, lk

49–90, https://ojs.erm.ee/index.php/ermer/article/view/97/90 (vaadatud 16.05.2022).

Pilk on suunatud tulevikku. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus

1961/10, lk 19.

Professor Emeritus Bruno Tomberg In Memoriam. – Eesti Kunstiakadeemia.

Disainiteaduskond 2021,

https://www.artun.ee/professor-emeritus-bruno-tomberg-in-memoriam/ (vaadatud

20.04.2021).

Puigjaner, Anna, Kitchenless City: Comfort as a Cultural Construction. – Urban Next,

https://urbannext.net/kitchenless-city/ (vaadatud 16.05.2022).

Põlluaasa, Made, Lõbus on heegeldada. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee

Kirjastus 1970/6, lk 20.

Raig, M., Toit ja hügieen. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1966/1,

lisaleht, lk 4.

107

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/sla.2004.10.2.113
https://ojs.erm.ee/index.php/ermer/article/view/97/90
https://www.artun.ee/professor-emeritus-bruno-tomberg-in-memoriam/
https://urbannext.net/kitchenless-city/


Raud, Monica, Oodatud ja omanäoline. Eesti Naise kolm eelmist peatoimetajat meenutavad

aastaid Eesti vanima ja suurima naisteajakirja eesotsas, intervjuu. – Eesti Naine 28.04.2004,

https://annestiil.delfi.ee/artikkel/82299950/oodatud-ja-omanaoline (vaadatud 04.11.2021).

Reid, Susan Emily, The Khrushchev Kitchen: Domesticating the Scientific-Technological

Revolution. – Journal of Contemporary History 2005, vol. 40, no. 2, lk 289-316.

Reid, Susan Emily, Makeshift modernity: DIY, craft and the virtuous homemaker in new

Soviet housing of the 1960s. – International Journal for History, Culture and Modernity 2014,

vol. 2, nr. 2, lk 87–124.

Relve, O., Toidusedel küünlakuuks. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee

Kirjastus 1970/2, lk 28.

Rollins, William, A Nation in White: Germany’s Hygienic Consensus and the Ambiguities of

Modernist Architecture. — German Politics & Society, 2001, vol. 19, no. 4,

http://web.a.ebscohost.com.portaal.nlib.ee:2048/ehost/detail/detail?vid=0&sid=7213c221-60

2e-4a86-a531-0c17be3a5c75%40sessionmgr4008&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpc

Cx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6533077&db=a9h (vaadatud 07.04.2021).

Ross, Stephanie, Caricature. – The Monist 1974, vol. 58, no. 2, Languages of Art, lk

285–293.

Ruudi, Ingrid, Eluruum soosuhete mõjutaja ja peegeldajana. –Feministeerium.

https://feministeerium.ee/eluruum-soosuhete-mojutaja-ja-peegeldajana/ (vaadatud

25.02.2022).

Salmre, Tatjana, Sööme köögis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/1, lk 23.

Saunasaar, Hille, Masin peseb. – Nõukogude naine. Tallinn: EKP Keskkomitee Kirjastus

1963/7, lk 31.

Sepp, H., Kevadel õitsevaid sibullilli. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 28–29.

108

https://annestiil.delfi.ee/artikkel/82299950/oodatud-ja-omanaoline
http://web.a.ebscohost.com.portaal.nlib.ee:2048/ehost/detail/detail?vid=0&sid=7213c221-602e-4a86-a531-0c17be3a5c75%40sessionmgr4008&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6533077&db=a9h
http://web.a.ebscohost.com.portaal.nlib.ee:2048/ehost/detail/detail?vid=0&sid=7213c221-602e-4a86-a531-0c17be3a5c75%40sessionmgr4008&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6533077&db=a9h
http://web.a.ebscohost.com.portaal.nlib.ee:2048/ehost/detail/detail?vid=0&sid=7213c221-602e-4a86-a531-0c17be3a5c75%40sessionmgr4008&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=6533077&db=a9h
https://feministeerium.ee/eluruum-soosuhete-mojutaja-ja-peegeldajana/


Sisa, Laine, Keraamika tänapäeva kodus. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/1, lk 32–33.

Sisa, Uno, Söögituba, magamistuba. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/1, lk 1–2.

Schütte-Lihotzky, Margarete, Why I Became an Architect. –  A Journal of Decorative Arts,

Design History, and Material Culture 2011, Vol. 18, No. 1, lk 86–96.

Science Museum, A Brief History of DIY from the shed to the maker movement, 23.04.2020,

https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/everyday-wonders/brief-history-diy

(vaadatud 01.04.2022).

Surmann, Antonia, The Evolution of Kitchen Design: A Yearning for a Modern Stone Age

Cave. – Culinary Turn, Transcript Verlag, 2017, lk 47–56.

Tamm, Väino, Rahvusliku ilmega mööbel. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/1, lk 4.

Taba, A., Nõuannet noorele perenaisele. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee

Kirjastus 1960/1, lk 27.

Taba, A., Köök ja meie. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus, 1962/2, lk

28.

Tereškova, Valentina, Naiste koduse töö kergendamise probleem. – Nõukogude naine. Tallinn

: EKP Keskkomitee Kirjastus 1970/1, lk 6–7.

Tikitud linad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 18–19.

Tomberg, Bruno, Värv - võlur ruumis. Tekstiil. – Kunst ja kodu, 1959/3, lk 16–17.

Tomberg, Bruno, Tarbekunsti Soomest. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/3, lk 12–13.

Tobin, Claudia, Modernism and Still Life. Edinburgh University Press, 2020.

109

https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/everyday-wonders/brief-history-diy


Unt, I., Oleme viisakad ka kodus. – Nõukogude naine. Tallinn : EKP Keskkomitee Kirjastus,

1956/6, lk 21.

Vaarandi, Maimu, Interjöörist ja maitsest. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1963/1, lk 1–2.

Vaher, Ingi, Suitsuklaas. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1960/3, lk 14.

Vaher, Ingi, Klaaskraklee. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/3, lk 22–23.

Vaher, Ingi, Serviis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1963/1, lk 10–11.

Vaskova, Tamara, Trükitud dekoratiivkangad. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/2, lk14

Varga-Harris, Christine, The Stories of House and Home. Soviet Apartment Life during the

Khrushchev Years. London: Cornell University Press, 2015.

Veidenberg, Saima, Köögimööblit. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 4–5.

Veidenberg, Saima, Toa värvid. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1962/1, lk 10–11.

Velbri, Edgar, Ma ise ilutegija. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1958/1, lk 1–2.

Vello Asi 18. X 1927. – 20. XI 2016. – Sirp, 2016,

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/vello-asi-18-x-1927-20-xi-2016/ (vaadatud

20.04.2021).

Vilipere, Merike, Tähelepanu tekstiilile. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1961/1, lk 8–9.

Väljas, Mait, Eripalgeline arhitektuuri joonis. Joonistatud ruum. Tallinn: Eesti

Arhitektuurimuuseum, 2018.

Värviline tekstiil ruumis. – Kunst ja kodu. Tallinn: Kunst 1959/3, lk 18–19.

Venekeelne kirjandus

110

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/vello-asi-18-x-1927-20-xi-2016/


Веблен, Торстейн, Теория праздного класса. Прогресс; Москва; 1984,

http://www.library.fa.ru/files/veblen.pdf (vaadatud 16.05.2022).

Гурова, Ольга, От товарища к товару . – Люди и вещи в советской и постсоветской

культуре. Новосибирск: Новосибирский Государственный Университет, 2005, lk 35–48.

Карпова, Юлия, Из области памяти в область истории: к проблеме исторического

изучения советской моды хрущевской эпохи, lk 108–115,

https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo

-izucheniya-sovetskoy-mody-hruschevskoy-epohi (vaadatud 19.05.2022).

Лисовская, Инна, Утверждение консюмеризма на советском и постсоветском

пространстве. – Социальная философия, lk 20–25,

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/125155/1/20-25.pdf (vaadatud 09.04.2022).

Серто, Мишель де, Изобретение повседневности. Санкт-Петербург: Издательство

Европейского университета, 2013.

Советский дизайн 1950-1980: был ли дизайн в советском союзе, и почему о нем так

мало известно? – Московский музей дизайна,

https://moscowdesignmuseum.ru/exhibitions/4147/ (vaadatud 19.05.2022).

Козлова, Наталья, Советские Люди. Сцены из истории. Москва: Европа, 2005.

Семёнов, Александр, Дизайн Мебели в СССР. Книга 3. Санкт-Петербург: Самиздат,

2017.

Якушенко, Ольга, Советская архитектура и запад: открытие и ассимиляция западного

опыта в советской архитектуре конца 1950-х–1960-х годов. – Laboratorium, 2016/8 (2),

lk 76–102.

111

http://www.library.fa.ru/files/veblen.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo-izucheniya-sovetskoy-mody-hruschevskoy-epohi
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-oblasti-pamyati-v-oblast-istorii-k-probleme-istoricheskogo-izucheniya-sovetskoy-mody-hruschevskoy-epohi
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/125155/1/20-25.pdf
https://moscowdesignmuseum.ru/exhibitions/4147/

