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“Materjalis sisalduvad alati võimalused – see justkui julgustaks
sind ennast midagi tegema. Mul on tunne, et materjalid
püüdlevad millegi poole vastavalt oma seadustele ning kunstniku
ülesanne on suunata nende liikumist selle eesmärgi poole.”

Tapio Wirkkala
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SISSEJUHATUS
Käesolev magistritöö käsitleb üht haruldast klaasikunsti ajaloo ja tehnoloogia valdkonda –
mosaiikklaasi. Keeruline mosaiikklaasitehnika on ajaloo jooksul tekkinud, kadunud ja uuesti
ilmunud erinevatel aegadel ja erinevates geograaﬁlistes piirkondades. Seoses huvi kasvuga
puhumiseelsete klaasitehnikate uurimise vastu alates 1980. aastatest, on kogu maailmas ka
mosaiikklaas tähelepanu alla tõusnud. Eestis on mosaiikklaasi seni vaid tehnoloogiliste katsete
tasemel viljeldud, ka pole seda klaasikunstiala põhjalikult uuritud.
Seadsin oma magistritöö eesmärgiks selle paljusid tehnoloogilisi saladusi varjava tehnika
uurimise teaduslike kirjalike allikate, praktiliste tehnoloogiliste katsete ja oma loomingu kaudu.

Magistritöö eesmärk on anda ülevaade mosaiikklaasi ajaloost (I osa) ja mosaiikklaasi
tehnoloogiast (II osa).
Esimene osa – mosaiikklaasi ajalugu – annab seitsmes peatükis ülevaate mosaiikklaasist
alates selle leiutamisest kuni tänapäevani. Mosaiikklaasitehnika võeti esmakordselt kasutusele
Mesopotaamias ja Egiptuses umbes aastal 1500 e.Kr. Pärast sajandeid kestnud pausi võeti see
tehnika uuesti kasutusele nii hellenistlikus kui rooma ühiskonnas, kus saavutas ülikõrge taseme
3. sajandist e.Kr. – 1. sajandini A.D. Hellenistlik ja rooma mosaiikklaas on olnud suurepäraseks ja
ammendamatuks inspiratsiooniallikaks kõigi järgnevate perioodide klaasimeistritele mosaiikklaasi
rikkaliku pärandi avastamisel. Hellenistliku ja rooma mosaiikklaasi tähtsusest ja eripärast tulenevalt
on need kaks peatükki siinses töös ka kõige mahukamad. Peale puhumistehnika leiutamist
avastati sajandeid varjus olnud mosaiiktehnika taas islamistlikus Mesopotaamias 8. – 9. sajandil
A.D. ja uuesti Veneetsias 15. sajandil A.D. Mosaiikklaasi viimane taasilmumine toimus 19.
sajandi keskel Veneetsias, kust see tehnika levis üle Euroopa ja on tänapäeval kujunenud paljude
klaasikunstnike väljendusvahendiks kogu maailmas. Esimese osa viimane peatükk kajastab
mosaiikklaasi tänapäeva klaasikunstnike loomingu kaudu.
Ajaloolise osa algusesse on lisatud põhimõistete seletused, kaart ja ajatabel, et anda põgus
sissejuhatus järgnevasse materjali ning olla saatev orientiir tööga tutvumisel.
Kõne all olev osa on koostatud klaasiajaloo väljaannetele tuginedes. Minule teadaolevalt ei ole
ainult mosaiikklaasi käsitlevat terviklikku ajaloolist ülevaadet varem välja antud. Seetõttu pakub
mulle suurt huvi käsitleda mosaiikklaasi teemat ühtse tervikuna oma magistritöös.

Teine osa – mosaiikklaasi tehnoloogia – koosneb kuuest peatükist. Neist kolm esimest demonstreerivad ja kirjeldavad kogenud klaasimeistrite ja -kunstnike mosaiikklaasitehnikas esemete
valmistamismeetodeid ja kolm järgnevat käsitlevad minu eksperimente mosaiikklaasitehnikas.
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Magistriõpingute kestel olen käinud mosaiikklaasitehnikat õppimas Rootsis ja Saksamaal ning
eksperimenteerinud ka Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna Raja tänava klaasikojas.
Teoorias õpitule ja Raja tänava töökoja tehnoloogilisele baasile toetudes olen välja töötanud
autoritehnika – liivmosaiiktehnika. Teise osa kolm viimast peatükki sisaldavad tööprotsesside
kirjeldusi, analüüsi ja järeldusi minu isiklike praktiliste kogemuste põhjal.

Magistritöö ajaloo ja tehnoloogiaosad on omavahel tihedalt seotud. Ajaloo osa käsitleb rohkesti
ka tehnoloogilisi iseärasusi, kuna need on tähtsad eseme välimuse kirjeldamisel. Tehnoloogia osa
aga sisaldab kahe ajaloolise eseme oletatava valmistamismeetodi esitlust ja tööprotsessi kirjeldust.
Kindlasi on ajaloo osa lugemisel abiks ka tehnoloogia osaga tutvumine, vastavate lehekülgede
viited on antud sulgudes. Samuti soovitan tähelepanu pöörata pildiallkirjades ära toodud
mosaiikobjektide mõõtmetele, et tunnetada eseme tegelikku suurust.

Käesoleva uurimistööga koos on valminud ka minu autoritehnikas teostatud loominguline projekt,
mis on esitatud isikunäitusel Hobusepea galeriis 4. – 16. juunini 2003. aastal.
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Mõisted

MÕISTED
MOSAIIKKLAAS – klaasist anum või ese, mis on valmistatud mosaiikklaasi tehnikas. Mõistet
kasutatakse ka lühema väljendina mosaiikklaasitehnika kohta.

MOSAIIK(KLAASI)TEHNIKA – tehnika, mida kasutatakse mosaiikvarraste1 või muude mosaiikosade valmistamiseks ja nende edasiseks töötlemiseks (nt. helmeste, inkrustatsioonide, anumate
jm. valmistamiseks).

Mosaiiktehnika koosneb paljudest töötsüklitest, mida võib üldistavalt jagada kaheks:
I – mosaiikvarda valmistamine;
II – mosaiikosadest eseme loomine.

Erinevates mosaiiktehnika variatsioonides sisaldub alati mosaiikvarraste või -kangide valmistamise
etapp.
I Mosaiikvarraste valmistamine sisaldab alati kolme etappi:
1. Mitmevärviliste erinevate mustritega mosaiikvarda koostamine.
Mosaiikvarda koostamise võimalusi on mitmeid: sulaklaasi vormimine erinevate meetodite ja töövahenditega, sulaklaasile ettevalmistatud klaaslintide juurdelisamine ja vormimine, ettevalmistatud
klaasniitide sidumine kimbuks ja kimbu kuumutamine sulamiseni, jne. Neid mosaiikvarda koostamise võimalusi erinevate töövõtetega varieerides on võimalik saavutada väga mitmekesiseid tulemusi.
2. Eelnevalt koostatud kuuma mosaiikvarda venitamine.
3. Väljavenitatud ja jahutatud mosaiikvarda lõikamine erinevateks mosaiikosadeks.

II Mosaiikosadest eseme loomine. Mosaiikvarda osade (mosaiiklõik, mosaiikpulk, “lehmasarv”,
mosaiiktükk) või muude mosaiikosade edasisel töötlemisel valmistati anumaid, esemeid ja objekte.
Nende valmistamiseks kasutati erinevaid tehnikaid: kuumtöötlustehnikaid – sulatustehnikat, valutehnikat, kooldumist, treirattatehnikat, puhumistehnikat, ja külmtöötlustehnikaid – lihvimist ja
poleerimist. Enamasti kombineeriti neid tehnikaid üksteisega.

Vaata ka II osa “Mosaiikklaasi tehnoloogia” alates lk. 81.

1

Terminid: mosaiikvarras, mosaiiklõik, mosaiikpulk, “lehmasarv”, mosaiikkang, mosaiiktükk, klaaslint, kimbu meetod,
valutehnika, treirattatehnika ja teised mosaiiklaasi tehnoloogiaalased mõisted saavad põhjalikumalt lahti seletatud allpool.
Vaata ka Sarapu, T., Antiikklaasi seletussõnastik
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MILLEFIORI – (it.k. “tuhat lille”), termin tähistab mitmevärvilisi lillesarnaste mustritega mosaiiklõike ja/või nendest valmistatud esemeid. See termin pärineb Veneetsiast 15. sajandist A.D. Sageli
on termin milleﬁori omaks võetud antiikmaterjali kontekstis mosaiikklaasi sünonüümina, kuid
selline kasutusviis on ebatäpne ja desorienteeriv.

MURRINE – (erinevates kirjapiltides ka murrhine, murrina), nimetus igasugustele mosaiikvarda
lõikudele. Termin pärineb Veneetsiast ja on tihti kasutusel tänapäeva klaasimeistrite seas,
osundades kaubanduses pooltoodetena ringlevatele mosaiiklõikudele.
Muraanolased nimetasid Rooma mosaiikvaagnate väga häid reproduktsioone, mida nad
hakkasid valmistama 1870. aastatel, vetri murrini.

MOSAIIK – põranda, seina, lae või mõni muu pind, mis on inkrusteeritud suure hulga erivärviliste tükkide ehk tesseradega2. Mõiste mosaiik kuulub peamiselt monumentaalkunsti valdkonda. Termin klaasmosaiik viitab ainult klaasist koostatud mosaiigile. Klaastesserad on alati
ühendatud/ﬁkseeritud külmalt erinevate segudega, ilma sulatamiseta. Mosaiigi koostamisel ei
kasutata kuummenetlust, mis eristab teda oluliselt mosaiikklaasist. (vaata termineid Mosaiikklaas
ja Mosaiik(klaasi)tehnika, mis väga selgelt eristuvad mõistest Mosaiik)
Mõiste mosaiik alla kuuluv valdkond ei leia käsitlemist minu magistritöös.

2

tessera (ld.k.), väike, harilikult kuubikujuline kivist, marmorist, savist, klaasist vm. materjalist mosaiigitükike. Esimesed
tesserad, millega hellenismiaegses mosaiigis asendati kruusakivid, olid marmorist või lubjakivist. Klaas oli varakristlikus ja
bütsantsi mosaiikides põhiliseks materjaliks. Kunstileksikon, lk. 433
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Suurim fragment umbes 7,7 x 6 cm
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Arvatavasti 9. sajandi lõpp e.Kr.
Rekonstrueeritud peekri K 16 cm
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Poolkerakujuline mustermosaiikkauss.
Ida-Vahemere maad. 2. sajand e.Kr.
D 12,7 cm
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Marmormosaiikribikauss. Itaalia.
1. sajandi lõpp e.Kr. – 1. sajandi algus A.D.
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1. PEATÜKK

MOSAIIKKLAASI ALGUS
16. – 7. sajandil e.Kr.
Klaasiajaloo esimese tähtsa perioodi jooksul (hiline pronksiaeg aastatel 1500 – 1200 e.Kr.)
oli arenenud klaasi valmistamise ja töötlemise oskus kahes kõrgtsivilisatsiooniga piirkonnas –
Mesopotaamias ja Egiptuses. Neist piirkondadest on pärit ka esimesed mosaiikklaasist anumad.

Mesopotaamia
Alates klaasi leiutamisest 3. aastatuhandel e.Kr. valmistati sellest materjalist enamasti helmeid
ja teisi väikesi objekte. Esimesed klaasanumad ilmusid alles mitu sajandit hiljem, 16. sajandi
lõpus – 15. sajandi alguses e.Kr. ja neid on leitud arheoloogilistel kaevamistel Lääne-Aasias. Ka
Mesopotaamia kirjalikes allikates hakatakse klaasanumaid mainima umbes samal ajal.
16. sajandil ja 15. sajandi alguses arenes kõrgetasemeline klaasivalmistamine kiiresti elavaks
ja iseseisvaks kunstiliigiks. Selleks ajaks olid arenenud mitmekülgsed ja täiustunud valmistamismeetodid, peamiselt tuumtehnika ja ühevärvilise ning mosaiikklaasi valu3, samuti ka käialõige,
graveerimine ja poleerimine. Need teadmised levisid kiiresti üle Lääne-Aasia Babülooniast,
Assüüriast ja Eelamist idas kuni Süüria ja Palestiinani Vahemere rannikul.
Kõikidel juhtudel olid töökojad asutatud tähtsamate linnade või religioossete keskuste juurde,
kus klaasimeistrid nautisid kuningate või preestrite patronaaži. Tundub, et klaasitöökojad olid
väikesed ja käsitöö ise kõrgelt esoteeriline, täidetud maagia ja müstikaga. Klaasimeistrid valdasid
keerukaid klaasivalmistamise ja -värvimise meetodeid, esemed olid hämmastavalt mitmekesised
nii tehnikate kui kujunduse poolest.
Siiski oli klaas erakordselt haruldane materjal nii II aastatuhandel kui ka I aastatuhande alguses.

Selles peatükis käsitletaval perioodil, 16. – 7. sajandini e.Kr., võib eristada kahte klaasivalmistamise
perioodi. Varajasele perioodile (16. – 13. sajand e.Kr.) järgnes II aastatuhande lõpul ja I aastatuhande algul e.Kr. langusperiood, kus klaasivalmistamine kadus või muutus väheseks. 9. sajandist
alates, eriti aga 8. – 7. sajandil e.Kr. oli klaasivalmistamises uus tõusuperiood.
3

valu (i.k. casting), klaasi kuumtöötlustehnika, mille puhul klaasist esemete loomiseks kasutatakse valuvorme. Vorm
täidetakse sulaklaasi, ettevalmistatud klaasitükkide või klaasipuruga. Klaasitükkide ja -puru puhul kuumutatakse vorm
koos klaasiga sulamistemperatuurini. Ese võetakse vormist välja või lõhutakse vorm eseme ümbert enne (või ka pärast)
jahutamist. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 25, vt. ka samas lk. 26 – 27
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Varajase perioodi anumad on peaaegu kõik tuumtehnikas, mis leiutati umbes 16. sajandi keskel
e.Kr. Mesopotaamias. Tuumtehnika on varaseim klaasanumate valmistamise tehnika, mis jäi kõige
enam kasutatavaks tehnikaks järgnevaks 1500. aastaks kuni hellenistliku perioodi lõpuni.4

15. sajandil e.Kr., varsti pärast tuumtehnika leiutamist, hakati mitmevärvilisi anumaid (karikaid,
kausse) ja plaate tegema mosaiikklaasist. See oli teine tehnika, mis ilmselt leiutati esimesena
Põhja-Mesopotaamias. Need anumad olid valmistatud ettevalmistatud klaasvarraste ümmarguste
lõikude5 või ebakorrapäraste klaasitükkide sulatamise teel mitmeosalistesse vormidesse. Peaaegu
kõikidel juhtudel olid lõigud monokroomsetest opaaksete värvidega mosaiikvarrastest6 ning
paigutatud vormi geomeetrilises kujunduses.

Peaaegu silindrilise mosaiikklaasist peekri fragmendid (PILT 1)7 Tell al-Rimahst kuuluvad
senileitud klaasanumatest varaseimate hulka. Mitmed sarnased fragmendid on dateeritud
15. – 13. sajandisse e.Kr. ning märgivad mosaiikklaasi esimest ilmumist Lähis-Idas.8 Selle peekri
erivärvilised ümmargused selgesti nähtavad mosaiiklõigud on kujundatud siksakmustrisse.

PILT 1 Peekri fragmendid. Mesopotaamia, Tell al-Rimah. 1350 – 1250 e.Kr.
Suurim fragment umbes 7,7 x 6 cm

4

tuumtehnika, vanim kuumtöötlustehnika klaasist õõnesvormide valmistamiseks. Metallvarda otsa luuakse savi ja
orgaanilise sideaine segust eseme sisevormi kujuline tuum. Soovitud vormi saamiseks kastetakse tuum sulaklaasi või
keritakse sellele klaasniiti, seejärel eemaldatakse metallvarras ja ese jahutatakse. Tuum kraabitakse jahtunud klaasanuma
seest välja. Kunstileksikon. Ühinenud kirjastused AS, Tallinn, 2001. Lk. 449. Vaata ka Kerstna, K. Tuumtehnika. EKA
magistritöö, 2001

5

lõik, mosaiiklõik (i.k. section of cane), ühe- või mitmevärvilisest mosaiikvardast või -kangist risti või poolviltu lõigatud
tükike. Lõik võib olla ümmargune, ovaalne või hulknurkne. Selliseid mosaiiklõike üksteise kõrvale paigutades ja neid
kokku sulatades saab valmistada mosaiikanumaid vm. mosaiikesemeid. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 34,
vaata ka lk. 31 – 34

6

mosaiikvarras (i.k. cane, mosaic cane), ümmarguse, vahel ka hulknurkse läbilõikega pikk klaasvarras, millest lõigatud
tükke kasutatakse mosaiikesemete valmistamiseks. Üldjuhul tähistab see mõiste mosaiikvarrast, mis on läbilõikes
mitmevärvilise mustriga, kuid mõningatel perioodidel on kasutatud ka ühevärvilisi, opaakseid või poolläbipaistvaid
mosaiikvardaid. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 31

7

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 23

8

Oppenheim, A. L., Brill, R. H., Barag, D., von Saldern, A. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. Lk. 206 – 207
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Sarnast tüüpi fragmentaarne peeker (PILT 2)9 on leitud Marlikist Loode-Iraanis. Mosaiikmustri
moodustavad helesinised ja valged rombid punases raamistuses. Iga romb on valmistatud üheksast ümmargusest vardalõigust, mille hulka kuulub ka keskmine punane lõik. Rombe ääristavad
punast värvi diagonaalsed triibud koosnevad samuti vardalõikudest.
Tehnika, mida seda tüüpi peekrite valmistamiseks kõige tõenäolisemalt kasutati, on ilmselt
sama, mis allpool kirjeldamisele tulevate Hasanlu peekrite puhul. Pärast seda, kui vardalõigud
paigutati kokku pehmele (savi)tuumale, lisati välimine (negatiiv)vorm ümber lõikude kihi, et neid
paigal hoida. Tuum, klaas ja välisvorm kuumutati üheskoos ahjus. Kuumutamisprotsessi kontrolliti
väga hoolikalt, kogu muster on väga selge ja moondumata. Peekri nööpalus10 koosneb siniste,
punaste ja valgete klaasitükkide kuhjumist. Peekri välispind on poleeritud, serv ja alus on lihvitud
siledaks. Peekri sisemust ei ole poleeritud.

Hilisemad näited on kolme oskuslikult valmistatud mosaiikpeekri fragmendid (PILT 311 ja PILT 412)
Hasanlust Loode-Iraanis. Neil on kujutatud inimﬁguurid, kitsed ja palmipuud. Ehkki need peekrid
avastati 9. sajandi e.Kr. kihistusest, on need stilistiliselt seotud Mesopotaamia 13. sajandi e.Kr.
mosaiikklaasiga.

PILT 2 – Fragmentaarne peeker. Loode-Iraan, Marlik.
Aastad 1200 – 1000 e.Kr. Kõrgus (edaspidi K) 16,3 cm

8

Oppenheim, A. L., Brill, R. H., Barag, D., von Saldern, A. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. Lk. 206 – 207

9

Foto Oppenheim, A. L., Brill, R. H., Barag, D., von Saldern, A. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. Lk. 230

10

nööpalus (i.k. disk base, button base), väike klaasketas anuma põhja all. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik” Lk.40

11

Fotod ja joonis Oppenheim, A. L., Brill, R. H., Barag, D., von Saldern, A. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. Lk. 231

12

Foto ja joonis Von Saldern, A. “Mosaic Glass from Hasanlu, Marlik, and Tell al-Rimah.” Lk. 12
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PILT 3 – Peekri fragmendid ja rekonstruktsioon. Loode-Iraan, Hasanlu.
Arvatavasti 9. sajandi lõpp e.Kr. Rekonstrueeritud peekri K 16 cm

Esimesest peekrist (PILT 3) on leitud üheksa fragmenti, peekri kõrgus võis tervena olla 16 cm.
Peeker on punasest klaasist, ülejäänud värvid on opaakvalge, poolläbipaistev tumesinine ja
türkiissinine. Peekri seinad pööravad kumeralt allapoole. Anuma põhja all võis olla nööpalus.
Anuma pinnakujundus on jagatud kaheks: ülemine pool näitab nelja, võib-olla ka viie naisﬁguuri
protsessiooni suunaga paremale, alumises osas on kujutatud kitsi ja palmette. Ühtegi fragmenti
naisﬁguuride peadest või õlgadest ei ole säilinud.
Peeker on valmistatud mosaiiktehnikas, milles ettevalmistatud klaasosad paigutati ümber
tuuma. Erinevad elemendid, näiteks pea, silmad ja sarved, on eelnevalt valmis tehtud, võimalik,
et vormi sulatatud ja hiljem käsitsi lihvitud. Mõned detailid on ilmselt ka mosaiikvarda lõigud, mis
võimaldasid saada identseid elemente. Erinevad osad, kaasa arvatud ümbritsev punane klaas,
paigutati keraamilisele tuumale soovitud mustrisse. Tuum oli sellise kujuga, milline pidi olema
anuma lõplik sisekuju. Detailidele võidi anda kerge kumerus juba siis, kui neid ette valmistati, või
nad võisid saavutada kumeruse sulatusprotsessi käigus, kui üksikud väikesed tükid omandasid
kokkusulades vormi kuju.13
Kui kõik klaasosad olid paigutatud ümber tuuma, siis ümbritseti klaas ilmselt negatiivvormiga,
et hoida klaasilõike koos. Tuum, klaas ja välisvorm kuumutati ettevaatlikult üheskoos ahjus ja
kujundus säilis moondumata. Anuma sisekujundus on identne väliskujundusega. Pärast välisvormi
ja tuuma eraldamist on mõned osad graveeritud. Kogu peeker on kõrgläikes poleeritud. Meisterlikkus ja ülim täpsus, millega selle peekri väikseimgi detail on vormitud, annavad tunnistust selle
perioodi klaasi väärtuslikkusest.
Teise Hasanlu klaaspeekri fragment (PILT 4) on leitud koos esimese peekri fragmentidega.
Peeker oli arvatavasti samuti umbes 16 cm kõrge ja valmistatud punasest, türkiissinisest ja valgest

PILT 4 – Peekri fragment. Loode-Iraan, Hasanlu.
Arvatavasti 9. sajandi lõpp e.Kr. Rekonstrueeritud peekri K 16 cm

13

Von Saldern, A. “Mosaic Glass from Hasanlu, Marlik, and Tell al-Rimah.” Lk. 12
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klaasist. Figuuri valgel rüül on sisselõigatud ristidest koosnev muster. Ristides võisid asetseda teadmata materjalist inkrustatsioonid, mis on praeguseks ajaks välja kukkunud. Algselt arvati, et see
fragment pärineb esimesest Hasanlu peekrist, kuid rüü ristimuster ja ümber köidetud vöö kujundus tõendab, et see fragment pärineb teiselt, ilmselt väga sarnaselt objektilt.

Veel on mosaiikklaasist fragmente leitud Nuzist, Aqar Quﬁst (Bagdadi lähedal) jt. Assüüria
piirkondadest.

Lisaks on teada ka hilisem mosaiikkauss Assurist (PILT 5)14, millel on veidi sissepoole kaarduv
serv ja geomeetriline muster. Muster koosneb rohelistest rombidest, mille vahele moodustuvad
nelinurksed tähed, iga tähe keskel on täpp. Selle kausi on arheoloogid dateerinud 7. sajandisse
e.Kr. Kui see dateering on korrektne, siis on Assurist leitud kauss vähemalt veerand tuhat aastat
hilisem, kui Marlikist leitud peeker. Nagu Hasanlust leitud peekrid võisid olla tegelikult palju
vanemad, nii on ka Asssuri kausi dateering “avatud diskuteerimiseks”.15

PILT 5 – Mosaiikkauss. Mesopotaamia, Assur.
Arvatavasti 8. – 7. sajand e.Kr.

PILT 6 – Tuumtehnikas mosaiiklõikudega alabastron.
Ida-Vahemere maad. Arvatavasti 6. sajand e.Kr. K 8,8 cm

Rauaaja (1200 – 850 e.Kr.) mosaiikklaasist on teada veel vaid väga üksikuid näiteid: valutehnikas
lillemotiiviga inkrustatsioonid, mille valmistamisviis on teadmata, ja üks ülimalt ebatavaline
tuumtehnikas alabastron (PILT 6)16, kus türkiissinist klaasipinda on dekoreeritud ümmarguste või
ovaalsete mosaiiklõikudega. Mõlemad on dateeritud 8. – 6. sajandisse e.Kr.

14

Foto Oppenheim, A. L., Brill, R. H., Barag, D., von Saldern, A. Glass and Glassmaking in Ancient Mesopotamia. Lk. 237

15

Von Saldern, A. “Mosaic Glass from Hasanlu, Marlik, and Tell al-Rimah.” Lk. 23 – 25

16

Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 78 – 79
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Tuumtehnikas ja mosaiikklaasist anumatega samast ajast on säilinud näiteid laiast valikust
objektidest: helmed, ehted, mööbli inkrustatsioonid, statuetid, loomaﬁguurid jm. Paljud neist on
ühevärvilised, mõned ka mitmevärvilised, valmistatud mosaiik- või tuumtehnikas. Siiski on leidude
arv väike, põhjuseks võis olla ka kohalik niiske kliima, mille tõttu ei ole esemed säilinud nii hästi
kui kuiva kliimaga piirkonnas, näiteks Egiptuses.

Lühikese ajaga levisid Lääne-Aasia klaasialased teadmised kõigisse teistesse hilise pronksiaja
tsivilisatsiooni keskustesse, kõige märkimisväärsemalt Egiptusesse, Küprosele ja Egeuse piirkonda.

Egiptus
Kui klaasivalmistamise päritolu ja areng Lääne-Aasias on suhteliselt keeruline ja enamasti vähetuntud ning segane, ei saa sama öelda viljaka Egiptuse klaasitööstuse kohta, mis puhkes õitsele
18. – 19. dünastia ajal 2. aastatuhande keskpaigast kuni lõpuni e.Kr.
Egiptuse pronksiaja klaas on erakordselt hästi säilinud tänu Egiptuse kuivale kliimale ning on
ulatuslike väljakaevamiste tõttu palju paremini tuntud. Klaasivalmistamise arengut on võimalik
jälgida leidude järgi endistest klaasikodade asukohtadest, eriti hästi Malkatas (Teebas), Lishtis ja
Tel el-Amarnas.
Palju enam on säilinud klaasesemete fragmente kui terveid või osaliselt terveid näiteid. Need
imepisikesed tükid ei anna mitte ainult ettekujutust klaasesemetest, mis muidu oleksid täielikult
kadunud, vaid nende arvukuse järgi on võimalik määrata ka klaasitööstuse asukohti, millest muidu
ei oleks säilinud ühtegi jälge.17

Kuna varasemast Egiptuse klaasist (2300 – 1800 e. Kr.) on vaid üksikuid näiteid, on nende põhjal
raske teha järeldust klaasivalmistamise tasemest Egiptuses enne 16. sajandit e.Kr.

Nagu Mesopotaamias, toimuvad ka Egiptuses 16. sajandi lõpupoole ja 15. sajandi alguses e.Kr.
järsud muutused. Justkui ei kusagilt ilmub jõuline ja kõrgetasemeline Egiptuse klaasitööstus, mis
toodab anumaid ja teisi objekte. Ajalooliselt juhtus see Uue riigi 18. dünastia (umbes aastatel
1570 – 1305 e.Kr.) energiliste vaaraode ajal. Tõesti, Donald B. Harden18 on teoretiseerinud,
et Thutmosis III (eluaastad 1490 – 1436 e.Kr.) naasis Egiptusesse oma edukatelt sõjakäikudelt
Palestiinas ja Süürias koos Aasia klaasimeistritega, kes seadsid sisse Egiptuse Uue riigi edukad
klaasikojad. Kuigi seda hüpoteesi ei saa tõestada, on ilmselge, et Egiptuse varaseimate anumate
loojad olid tuttavad Lääne-Aasia meistrite valmistatud vormide, dekoorimotiivide ja tehnikatega.

17

Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 33

18

Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 49 viitab Harden, D. B. “Ancient Glass I: Pre-Roman.” Archaeological Journal 125, lk. 48
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Need esimesed anumad olid kas imporditud Mesopotaamiast või oli need valmistanud kohapeal
päris- või välismaalasest meister, kes imiteeris Lääne-Aasia klaasesemeid.19

Nagu sama perioodi Mesopotaamia klaasanumad, nii on ka peaaegu kõik Egiptuse klaasanumad
valmistatud tuumtehnikas.20
Võrreldes teistes tehnikates valmistatud klaasanumatega on teadaolevaid näiteid mosaiikklaasist
väga vähe.
Võrdlemisi primitiivses mosaiikklaasitehnikas on valmistatud mõned valutehnikas anumad. Kasutati
lihtsaid vorme, kuhu asetati ettevalmistatud monokroomsete klaasvarraste lõigud või tükid. Ehkki
sellistest anumatest on säilinud suhteliselt vähe näiteid, on neid piisavalt, et tõestada Egiptuse
klaasimeistrite oskusi mosaiiktehnikas. Väike kauss või kosmeetikapalett (PILT 7)21, valmistatud
ebakorrapärase kujuga klaasitükkidest, on sellise taseme tüüpiline näide. Selle kausi puhul on
kasutatud nelja opaakset värvi klaasi tükke: valgeid, punaseid, türkiissiniseid ja tumesiniseid.

PILT 7 – Mosaiikkauss. Egiptus. Arvatavasti 14. sajand e.Kr.
Diameeter (edaspidi D) 10,5 cm

PILT 8 – Mosaiikkauss ja fragmendid. Egiptus.
Umbes aasta 1400 e.Kr. Kausi D 7,1 cm

Teine näide on samuti madal kauss (PILT 8, ülal)22 diameetriga 7,1 cm, oletatavasti valmistatud
imiteerimaks dioriit-gneissi kivimit. Palju selles tehnikas esemete fragmente on leitud Malkatast ja on
dateeritud Amenhotep III valitsemisaega (aastatel 1390 – 1352 e.Kr.). Teised kaks fragmenti (PILT 8,
all) on pärit Amenhotep II matusepaigast Kuningate Orust, dateeritud umbes aastaga 1400 e.Kr.
Lisaks anumatele valmistati Egiptuse klaasikodades aktiivselt ka teisi klaasobjekte, eriti rohkesti
valutehnikas opaaksete värvidega inkrustatsioone. Inkrustatsioonide valmistamisest sai Egiptuses
tähtis traditsioon, mis on jälgitav läbi pika ajaloo isegi perioodidel, kus klaasanumate tootmine lakkab.
19

Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 49

20

vaata “tuumtehnika”, viide 4

21

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 51

22

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 33
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Nagu eespool mainitud, annavad Egiptuse Uue riigi klaasivalmistamise olemusest ja ulatusest
kõige parema pildi leiud väljakaevamistelt klaasikodade endistest asukohtadest Teebas, Lishtis
ja Tel el-Amarnas. Näiteks Teebas asutas Amenhotep III kuningliku residentsi väljaspoole linna
Malkatasse. Umbes kahe kilomeetri kaugusele paleest asutati paljud klaasikojad, samas piirkonnas
elasid ka klaasimeistrid ise. Kuigi töökodade iga ei saa kindlaks teha, tõendavad klaasileiud
märkimisväärselt aktiivset tegevust. Silmapaistev oli eksperimenteerimistase värvide ja erinevate
tehnikatega, tuumtehnika kõrval ka ühevärvilise ja mosaiikklaasi valuga. Lai oli ka anumate ja
objektide valik.
Sama kehtib ka teiste tolleaegsete klaasikodade kohta.

Andmed mosaiikklaasi valmistamise kohta Egiptuses pärast II aastatuhande lõppu e.Kr. on
vähesed. Mosaiikklaas ilmub Egiptuses jõuliselt uuesti 4. sajandil e.Kr. Säilinud on näited uut
tüüpi keeruliste näomotiividega mosaiikklaasist, mis leiavad käsitlemist järgmises, hellenistliku
mosaiikklaasi peatükis.

Sel varasel klaasiajaloo perioodil (16. – 7. sajandil e.Kr.) osati klaasi valmistada rikkalikus
värvigammas ja erinevate valmistamismeetoditega. Kuigi mosaiikklaasi on leitud vähe,
annavad need haruldased leiud kindla tõestuse suhteliselt heatasemelisest mosaiikklaasi
valmistamisest Mesopotaamias ja Egiptuses.
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2. PEATÜKK

HELLENISTLIK MOSAIIKKLAAS
aastatel 323 – 31 e.Kr.

Hellenistlikuks perioodiks nimetatakse ajajärku Aleksander Suure surma (aastal 323 e.Kr.) ja
Rooma impeeriumi lõpliku asutamise vahel (aastal 31 e.Kr.). Aleksander Suure impeerium hõlmas kogu Lääne-Aasia ja Egiptuse, samuti Makedoonia ja Kreeka. Aleksander Suure sõjaretked
olid avanud idamaad kreeklaste sisserännule ja kreeka kultuuri mõjule. Pärast tema surma jaotati
see osadeks tema väejuhtide vahel, kes asutasid eraldi kuningriigid oma äsja omandatud territooriumidel. Aleksandri järglaste, diadohhide23 rajatud hellenistlikes kuningriikides (Egiptuses,
Seleukiidide riigis, Pergamonis jt.) segunes kreekalik ja idamaine kõikidel elualadel: majanduses,
ühiskonnakorras ja kultuuris. Sel ajal tekkisid uued käsitöö- ja kaubanduskeskused. Hellenistliku
kunsti keskusteks olid Pergamon, Rhodos ja Aleksandria. Tänu poliitiliselt ja majanduslikult
soosivatele oludele puhkes enneolematult õitsele enamik igivanu käsitööoskusi, sealhulgas ka
klaasi valmistamine.

Hellenistlik periood on tuntud oma mitmekesise ja luksusliku klaasi poolest. Anumate valmistamiseks
kasutati tuum-, valu-, kuldklaasi-, lõike- ja mosaiiktehnikat. Helmed, ripatsid ja inkrustatsioonid
arenesid uudsetes stiilides. Klaasi kui materjali hakati kasutama esemete puhul, kus seda varem oli
vaid harva tarvitatud.

On ilmne, et hellenistlikul perioodil elas mosaiikklaas läbi uue taassünni ja tohutu arengu, mis
jätkus kõrgetasemeliselt läbi Rooma impeeriumi varajaste aastate kuni umbes aastani 100 A.D.

Vara- ja keskhellenistlikud mosaiikanumad
CANOSA GRUPI MOSAIIKANUMAD
Canosa grupi erakordsed anumad moodustavad varaseima dokumenteeritud hellenistlike lauanõude
grupi. Need anumad on leitud väljakaevamistelt mitmest suurest hauast, mis avastati väljaspool

23

diadohhid, Aleksander Suure väejuhid, kes pärast tema surma võitlesid ülemvõimu ja riigi jagamise pärast. Diadohhide
sõdades lagunes Aleksandri suurriik ning kujunesid Ptolemaioste (Egiptus), Seleukiidide (Süüria) ja Antigoniidide
(Makedoonia) hellenistlik riik. ENE nr. 2, lk. 105
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Canosa di Pugliat asuvatest surnuaedadest. Canosa di Puglia (varasem Canusium) asub Aadria mere
rannikul Kagu-Itaalias.
Kui Canosa grupi valutehnikas ühevärvilised anumad märgistavad esimest tähtsat arenguastet
kunstilise klaasi arengus hellenistlikul perioodil, siis teine märkimisväärne saavutus on valutehnikas
mosaiikanumate esiletõus. Mosaiikanumad olid valmistatud ettevalmistatud mosaiikvarraste24
lõikudest, pulkadest ja tükkidest. Kuigi 9. sajandi lõpust kuni 4. sajandini e.Kr. olid foiniiklased,
assüürlased ja egiptlased valmistanud mosaiikinkrustatsioone ja mosaiikplaate, oli mosaiikvarraste
kasutamine anumate valmistamiseks kas tundmata või üliharuldane. See oli nii kuni 3. sajandi
lõpuni e.Kr. , mil valmistati suured mustermosaiik25taldrikud (PILT 9)26 ja poolkerakujulised
võrkmosaiik27kausid (PILT 10)28 ja (PILT 11)29, mis leiti Canosast koos ühevärviliste anumatega.

PILT 9 – Mustermosaiiktaldrik. Lõuna-Itaalia, Canosa.
Umbes aastad 225 – 200 e.Kr. D 30,8 cm

24

mosaiikvarras, vaata viide 6

25

mustermosaiik (i.k. composite mosaic pattern), mosaiiklõikudest (harva mosaiikpulkadest) kokku sulatatud muster.
Tavaliselt tumeda põhivärviga, iga mosaiiklõigu heledavärviline muster on ka pärast sulatust selge ja äratuntav. Sarapu, T.
Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 37

26

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 48

27

võrkmosaiik (i.k. network mosaic pattern), muster, mis on koostatud ja kokku sulatatud pikkadest võrkmosaiikvarrastest.
Võrkmosaiikvarras (i.k. network mosaic cane) on üks tuntumaid mosaiikvarda tüüpidest, mida valmistasid hellenismija roomaaegsed klaasimeistrid. Suhteliselt jämeda värvitu või ka värvilise klaaspulga ümber on keritud üks või mitu
opaakvalget või –kollast klaasniiti. Valmis esemes mõjuvad võrkmosaiikvarda heledamad klaasniidid paelte või nööridena.
Võrkmosaiikvardaid kasutati eraldi nn. võrkmosaiikanumate valmistamiseks, aga tihti ka servadeks mõnda teist liiki
mosaiikmustriga anumale. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 33 ja 38

28

Foto Stern, M., Schlick-Nolte, B. Early Glass of the Ancient World. Lk. 273

29

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 48
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PILT 10 – Poolkerakujuline võrkmosaiikkauss.
Arvatavasti Ida-Vahemere maad, leitud Itaaliast, Canosast.
2. sajandi teine pool e.Kr. D 12,8 cm, K 7 cm

PILT 11 – Poolkerakujuline võrkmosaiikkauss.
Ida-Vahemere maad, arvatavasti Kreetalt.
Umbes 2. sajand e.Kr. K 6 cm

PILT 12 – Poolkerakujuline mustermosaiikkauss.
Ida-Vahemere maad. Ilmselt 2. sajand e.Kr. D 14,1 cm

PILT 13 – Poolkerakujuline mustermosaiikkauss.
Ida-Vahemere maad. 2. sajand e.Kr. D 12,7 cm

Suured mosaiiktaldrikud on oma vormilt sarnased samast leitud ühevärviliste taldrikutega. Need
esimesed mosaiikanumad (dateeritud 3. sajandi II poole viimasesse veerandisse e. Kr.) said
hilisemate, 2. sajandi ja 1. sajandi alguse e.Kr. mosaiikanumate eeskujuks ja on hellenistliku
mosaiikklaasi tüüpilisteks näideteks.
Erinevalt pronksi- ja rauaaja klaasikodadest, kus kasutati peamiselt opaakseid ja enamasti
ühevärvilisi klaasvardaid, leiutasid hellenismi klaasimeistrid erinevat liiki mosaiikvardaid.
Need on keeruliste mustritega, kus poolläbipaistva põhivärvina kasutatakse kõige sagedamini
purpurset, tumesinist, kuldpruuni, sinirohelist (akvamariini) ja vahetevahel ka värvitut klaasi
(PILT 12 ja PILT 13)30.
Hellenistlikul perioodil oli mosaiikvarraste kujunduses kasutusel kaks põhilist mustritüüpi:
tähemuster – opaakvalgete või -kollaste kiirte kobar suundumas südamikust väljapoole, ja
spiraalmuster – kahe või kolme keeruga spiraal, kus samuti opaakvalge või -kollane peenike

30

Fotod Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 189 / Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 50
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PILT 14 – Hellenistliku mosaiikklaasi põhilised mustrid. 3. sajandi lõpp – 1. sajandi algus e.Kr.
Vasakul tähemuster, paremal spiraalmuster

spiraal keerdub tumedas poolläbipaistvas põhitoonis (PILT 14)31. Need kaks mustrit on hellenistliku
mosaiikklaasi tunnusmärgiks ja annavad tõhusa mooduse eristada hellenistlikke mosaiikanumaid
hilisematest, Augustuse ja Juliuste-Claudiuste perioodidel Rooma klaasikodades valmistatud
mosaiikanumatest.
Teine iseloomulik joon hellenistlikule mosaiikklaasile on väikeste ruudu- või ristkülikukujuliste
ühevärviliste tükkide32 lisamine n.ö. põhimosaiiklõikude hulka ühtlaselt kogu anuma pinna ulatuses.
Vahetevahel on kasutatud ka kuldklaasi33 tükke ja lühikesi opaakvalgete triipudega mosaiikpulki34.
Anuma serva ääristamiseks kasutasid hellenistlikud klaasimeistrid võrkmosaiikvarrast (vaata ka viide27),
mis andis anumale ühtlase lõpetatud serva ja aitas sulatusprotsessi vältel mosaiikosi koos hoida.
Peaaegu kõik hellenistliku perioodi mosaiikanumad on võrkmosaiikservaga, mis on samuti iseloomulik tunnus ajastule ja on üle võetud ka hilisemasse Rooma mosaiikklaasi toodangusse. (Vaata ka
II osa – “Mosaiikklaasi tehnoloogia” 1. peatükk “Mosaiikvarraste ja -kausi valmistamine” lk. 84 – 88).

MUSTERMOSAIIKKAUSID
Lisaks suurtele mustermosaiiktaldrikutele ja poolkerakujulistele võrkmosaiikkaussidele esines
ka poolkerakujulisi mustermosaiikkausse (PILT 1535 ja PILT 1636). Nagu ka suured taldrikud,
koosnevad need tähe- ja/või spiraalmustriga mosaiiklõikudest, millele on lisatud mõned
ühevärvilised tükid. Vormi poolest on nad identsed võrkmosaiikkaussidega, olles täiuslikult
poolkerakujulised.
Peaaegu tervena säilinud mosaiikkauss (PILT 15) on seda liiki mosaiiknõude tüüpiline näide.
Poolkerakujuline kauss on kokku sulatatud ühe opaakkollase spiraalmustriga akvamariinipõhivärviga mosaiikvarda lõikudest ja kolme värvi mosaiiktükkidest. Servana on kasutatud tagasi-

31

Foto ja joonis Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 190

32

tükk, mosaiiktükk (i.k. segment), ruudu-, ristkülikukujuline või ebakorrapärase kujuga klaasitükk. Tavaliselt olid sellised tükid
ühe- või kahevärvilised. Mosaiiktükid lõigati mosaiikvardast, mosaiikkangist, “lehmasarvest” või valatud klaastahvlitest.
Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 35, vaata ka lk. 31 – 32, 34, 35

33

kuldklaas (i.k sandwich gold-glass), klaasplaat, millel kahe värvitu klaasikihi vahele on sulatatud kullaleht. Kuldklaasi plaate
lõigati tükkideks, et neid kasutada mosaiikanumate valmistamisel. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 36

34

mosaiikpulk (i.k. length of cane), pikk, kitsas ja tavaliselt lame klaaspulk, mis on lõigatud pikemast mosaiikvardast või kokku
sulatatud erinevatest mosaiiklintidest. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 34

35

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 178

36

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 51
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PILT 15 – Poolkerakujuline spiraalmustriga mosaiikkauss.
Ida-Vahemere maad või Itaalia. Ilmselt 2. sajandi algus e.Kr.
D 13,9 cm, K 7,6 cm, seina paksus 0,3 cm

PILT 16 – Poolkerakujuline tähemustriga kauss.
Ida-Vahemere maad. 2. sajand e.Kr. K 8,3 cm

PILT 17 – Koonusekujuline mosaiikauss. Arvatavasti Ida-Vahemere maad.
Ilmselt 1. sajandi esimene pool e.Kr., võib-olla hilisem. Serva D 16,5cm, K 7,3 cm

hoidlikku sinist opaakvalge niidiga võrkmosaiikpulka. Nagu ka teistel seda tüüpi anumatel, on
selle kausi seinad pärast jahtumist poleeritud ühepaksusteks. See on jälle üks aspekt, mis eristab
hellenistlikke mosaiikanumaid Rooma õhenevate seintega mosaiiknõudest.

Lisaks poolkerakujulistele kaussidele on hellenismi klaasimeistrid valmistanud ka ebaharilikuma
vormiga klaasanumaid. Nende hulgas on parabooli- ja koonusekujulisi mosaiikkausse (PILT 17)37
ja kauneid kaanega ja metallkõrvadega purke. Ka sellist tüüpi anumad on sulatatud tähe- või
spiraalmotiiviga mosaiiklõikudest ja kuldklaasi või värvilise klaasi tükkidest. Lisanduvad veel vormid,
mis on teada ainult kildude põhjal: laiad lamedapõhjalised vaagnad ja väikesed paksuseinalised toosid.

37

Foto Stern, M., Schlick-Nolte, B. Early Glass of the Ancient World. Lk.281
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PILT 18 – Tõusva servaga mustermosaiikvaagen.
Ida-Vahemere maad. Arvatavasti 2. sajand – 1. sajandi
algus e.Kr. D 13,3 cm

PILT 19 – Tõusva servaga mustermosaiikvaagen.
Ida-Vahemere maad. Arvatavasti 2. sajandi lõpp –
1. sajand e.Kr. D 13 cm

PILT 20 – Väljapööratud servaga mustermosaiikvaagen. Ida-Vahemere maad või ilmselt Itaalia.
2. sajand – 1. sajandi keskpaik e.Kr. D 13 cm, K 2,1 cm

MUSTERMOSAIIKVAAGNAD
Peaaegu sama levinud kui poolkerakujulised kausid on kahte tüüpi laiad madalad mustermosaiikvaagnad. Esimesel tüübil (diameetriga 12 – 15 cm), on püstised servad ja kergelt kumerad põhjad,
põhjustades vaagna kõikumise sirgel-siledal pinnal (PILT 1838 ja PILT 1939). Teist tüüpi vaagnad on
suuremad (diameetriga 15 – 18 cm) väljapööratud seina ja servaga (PILT 20)40. Viimast tüüpi vaagnate seas esineb ka palju väiksemaid eksemplare (diameetriga 12 cm) ja hoopis suuremaid (diameet38

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 192

39

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 50

40

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 178
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riga 21 cm). Proﬁilis järgivad need vaagnad Canosa grupi suurte mosaiiktaldrikute (diameeter
umbes 30 cm) kuju, kuid neil on suhteliselt paksemad seinad ja eranditult kõigil on võrkmosaiikvardast keeratud serv. Mosaiikvarraste kujundus ja värvid on samad, mis eelpool kirjeldatud
anumatel. Lisanditena on hulgaliselt kasutatud mitmekesises valikus ruudu- või ristkülikukujulisi
mosaiiktükke või lühikesi ristkülikukujulisi triibulisi mosaiikpulki. Mosaiikpulgad on tavaliselt
opaaksed helesinised või purpursed ja sisaldavad opaakvalgeid triipe.
Viimati kirjeldatud mosaiikvaagnad on valmistatud ilmselt 2. sajandi lõpus ja 1. sajandil e.Kr.

Töökodade asukohad, kus valmistati need vaagnad (ja arvatavasti enamik varasest ja keskhellenistlikust mosaiikklaasist), on täielikult oletuslikud. Need vähesed juhtumid, kui leiukohad on
dokumenteeritud ja registreeritud, on kõik avastatud Itaalias. Teisest küljest, hulk poolkerakujulisi
mustermosaiik- ja võrkmosaiikkausse on aga teada ka Kreekast, Egeusest, Anatooliast, Süüriast,
Mesopotaamiast ja Egiptusest. Selline levik väljendab luksuskaupade liikumise üldist olukorda neil
sajandeil ja heidab vaid vähest valgust klaasesemete päritolule.41

PILT 21 – Oonüksmosaiikpurk. Ida-Vahemere maad.
2. sajand – 1. sajandi algus e.Kr. K 13,7 cm

PILT 22 – Oonükmosaiikalabastron. Ida-Vahemere maad.
Ilmselt 2. sajand – 1. sajandi algus e.Kr. K 12,5 cm

OONÜKSMOSAIIKANUMAD
Peale eelpool kirjeldatud klaasanumate on säilinud näited oonüksmosaiikpurkidest (PILT 21)42
ja mitu oonüksmosaiikalabastronit (PILT 22)43. Need anumad on valmistatud suurtest mosaiiklõikudest või mosaiikvarda jämedast lõpuosast (mida nimetatakse ka “lehmasarveks”). Enamasti
keerduvad neis mosaiikmotiivides valged spiraalid või meandrid kuldpruunis või purpurses
põhivärvis. Kuna nende mosaiikosade läbimõõt oli väga suur, oli terve objekti loomiseks vaja vaid
mõnda lõiku. Sulatamisel on mosaiiklõigud tugevasti moondunud, andes esemele poolvääriskivi
oonüksit meenutava välimuse. Sellised purgid pärinevad ilmselt 2. sajandist või 1. sajandi algusest
e.Kr. Oonüksmosaiikpurkide kõrged põhjavõrud loovad seose Antikythera grupi klaasanumatega,
millest tuleb juttu allpool.

41

Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 192

42

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 51

43

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 193
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Hilishellenistlikud mosaiikanumad
Hellenismi perioodi viimane sajand annab tunnistust roomlaste suurenevast interventsioonist,
mille tulemusena liideti hellenistlikke kuningriike järk-järgult rooma provintside süsteemi.

Samal ajal kasvas siiski Ida-Vahemere maade hellenistlik klaasitööstus, mille tulemusena arenesid
välja uued valutehnikas ühevärvilise ja mosaiikklaasi vormid ja tüübid.

ANTIKYTHERA GRUPI MOSAIIKANUMAD
Antikythera grupi moodustavad võrkmosaiik, mustermosaiik ja triibulise mosaiikmustriga
kausid. (PILT 2344, PILT 2445 ja PILT 2546)

Mosaiikanumate valmistamine jätkus ka hilishellenismi perioodil. Enamik anumaid olid stiililiselt
sarnased hellenistliku mosaiikklaasi varasemate tüüpidega, kuid mõned olid ka uue sajandi
leiutised. Võib-olla neist kõige tuntum on väikeste mosaiikkausside grupp, millel on võrkmosaiikservad ja juurde liidetud põhjavõrud (PILT 23 ja PILT 24). Enamik teadaolevaid eksemplare leiti 1900.
aastal kuulsalt laevavrakilt, mis avastati Antikythera lähedalt Kreeka edelarannikult. Umbes aastal 80
e.Kr. hukkus seal täies lastis väike laev, mis oli arvatavasti teel Ida-Vahemere maadest Itaaliasse.
Laeva lastiruum sisaldas pronks- ja marmorskulptuure, antiikseid arvutusmasinaid, amforaid,
laias valikus majapidamisnõusid, sealhulgas ka viit kõne all olevat tüüpi mosaiikkaussi ja teisi
klaasanumaid. Kuigi on teadmata, kust klaasesemed saadi, lubavad sarnaste mosaiikkausside
leiud Kreekast, Kreetalt, Süüriast ja Magna Graeciast arvata, et allikas pärineb Ida-Vahemere maadest.

PILT 23 – Poolkerakujuline tõusva serva ja põhjavõruga
võrkmosaiikkauss. Ida-Vahemere maad. Ilmselt 1. sajandi
algus e.Kr. D 9,4 cm

44

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 196

45

Foto samas lk. 184

46

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 56
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Antikythera grupi kausid on kujundatud küll erinevates suurustes, kuid neid esineb vaid ühe või
kahe peamise vormiga: kas väike poolkerakujuline tõusva servaga kauss (PILT 23) või väljapööratud
seina ja servaga kauss (PILT 24 ja PILT 25). Nende anumate mosaiikvarraste mustrid sarnanevad
varase ja keskhellenistliku perioodi mustritega, kasutades kas pikki võrkmosaiikpulki, mis keerduvad spiraalselt kausi põhjast servani – spiraalvõrkkauss (PILT 23), või ühe või kahe mustermosaiikvarda tumedapõhjalisi opaakvalgete või -kollaste spiraalidega lõikusid. Harilikult on lisatud
ka mõni nelinurkne ühevärviline tükk. Põhjavõrud on valmistatud samast mosaiikpulgast, mida on
kasutatud kausi puhul.
Sellist tüüpi klaasanumate meistrid leiutasid ka uue, triibulise mosaiikmustri (PILT 24 ja PILT 25).
See koostatakse eri värvi mosaiikpulki teineteise kõrvale asetades ja seejärel kokku sulatades. Iga
mosaiikpulk koosneb kas ühest või mitmest värvist. Selliseid triibulisi anumaid leidub samuti kahte
tüüpi vormiga, nagu eelpool kirjeldatud võrk- ja mustermosaiikkausse. PILDIL 25 oleva mosaiikkausi
puhul on mitmete värvidega klaaspulki kombineeritud spiraalmustriliste mosaiiklõikudega.

PILT 25 – Väljapööratud seina ja servaga triibuline mosaiikkauss.
Ida-Vahemere maad. 1. sajand e.Kr. K 4,4 cm

PILT 26 – Kuldvöötmustriga alabastron. Ida-Vahemere maad.
1. sajand e.Kr. K ilma korgita 10,9 cm

KULDVÖÖTMUSTRIGA ALABASTRONID
Uuenduseks olid kuldvöötmustriga (i.k gold-band) alabastronid (PILT 26)47, mida sarnaselt
tuumtehnikas pudelitega kasutati lõhnaõlide hoidmiseks. Sellised alabastronid said oma
nime kitsastest kuldklaasi ribadest (tegelikult mosaiikpulgad), mis olid lisatud kolme või nelja

47

Foto Stern, M., Schlick-Nolte, B. Early Glass of the Ancient World. Lk. 303

Mosaiikklaas | Eeva Käsper-Lennuk 2003

28|

I OSA – MOSAIIKKLAASI AJALUGU |
2. peatükk | Hellenistlik mosaiikklaas aastatel 323 – 31 e.Kr | Hilishellenistlikud mosaiikanumad

PILT 27 – K. Cummingsi versioon kuldvöötmustriga alabastroni valmistamiseks.

poolläbipaistva värvilise klaaslindi juurde. Nendeks poolläbipaistvateks värvideks olid purpur,
tumesinine, sinine, roheline ja kuldpruun või -kollane. Enamikul juhtudel eraldavad tumedaid
värve üksteisest õhukesed opaakvalged või -kollased kihid. Vöödid asetsevad alabastronil
vertikaalselt lainelises reas ja on tavaliselt jagatud kolme ossa, iga osa kordamas sama värvide
järjestust.
Alabastroni vorm on pikk ja kitsas, alaosa teravneb (PILT 26). Ühevärviline, sageli heleroheline
kork ulatub sügavale alabastronisse ja seda kasutati mõne tilga parfüümi piserdamiseks.
Alabastronite valmistamise tehnika on keeruline ja oletuslik. Keith Cummings on välja pakkunud
viisi, kus kasutatakse kombineerituna sulatustehnikat ja tuum- või varbtehnikat48 (PILT 27)49.
Eelnevalt pehmeks kuumutatud mosaiikpulgad vormitakse pikuti ümber keskse tuuma. Seejärel
rullitakse klaasi piki kumerat alust ühte- ja teistpidi, mille tulemusena sirged vöödid väänduvad.
Lõpuks tuum eemaldatakse anumast ja anuma sisu puhastatakse tuuma jääkidest. Alabastroni
korgid on ilmselt valmistatud tavapärasemas valutehnikas, hiljem lihvitud ja poleeritud.50

EGIPTUSE INKRUSTEERITUD VALUTEHNIKAS KAUSID
Hilishellenistlikku perioodi rikastab veel üks uudne klaasivalmistamise tehnika, mis on seotud
mosaiiktehnikaga ja sisaldab pinna sisse sulatatud mosaiikinkrustatsioonide kasutamist. Seda
tehnikat esindavad suurte madalate kausside fragmendid (PILT 28).51

48

Cummings, K. A History of Glassforming. Lk. 55 – 56

49

Joonis samas lk. 56

50

Vaata ka kuldvöötmustriga alabastroni valmistamise teist versiooni Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 217 – 218

51

Fotod Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 184, 197
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PILT 28 – Mosaiikinkrustatsioonidega kausside fragmendid. Egiptus. Ilmselt 1. sajand e.Kr., võib-olla ka hilisem.
Vasakpoolse fragmendi K 2,6 cm, kausi algne D võis olla umbes 20 cm, parempoolse fragmendi laius 3,8 cm

Need kausid on valmistatud mosaiiklõike ja -triipe madala ühevärvilise plaadi pealmisse pinda
vajutades või rullides. Pärast mahajahutamist koolutatakse plaat vormi peale, et saavutada kausi
lõplikku kuju. Pealevajutatud mosaiiklõigud läbivad poole anuma seina paksusest ja on nähtavad
vaid seestpoolt. Enamkasutatavad plaadi värvid on opaaksinine või poolläbipaistev purpur, aga on
teada ka sarnaste inkrustatsioonidega värvitust klaasist anumaid.
Inkrustatsioonideks kasutati lilli ja oksi meenutavate opaakkollaste, -punaste ja -valgete mosaiikvarraste lõike ja peeneid klaasniite. On teada ka ﬁguraalsete stseenidega kaunistatud kausse, kus
rohkevärviliste lillemustritega koos on näha partide, iibiste ja teiste lindude kujutistega inkrustatsioone.
See on sama tehnika, mida arvatavasti kasutati allpool kirjeldatud kalakujutisega taldrikute ja
plaatide valmistamiseks.

Egiptuse mosaiikklaasist väikeobjektid
Aleksandriat, Aleksander Suure asutatud Egiptuse uut pealinna, on kaua aega peetud hellenistliku
klaasivalmistamise keskuseks. Egiptuse suurepärasest klaasivalmistamise liivast jutustavad ka antiiksed
kirjalikud allikad.52 On üsna kindel, et mosaiikklaasi valmistati Egiptuses juba ka Nectanebo II

PILT 29 – Poole mehe näo kujutisega mosaiikkang.
Egiptus. Ptolemaioste periood, 3. – 1. sajand e.Kr. K 3 cm

52

Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 50 – 51
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valitsemisajal 30. dünastia aegadel (aastatel 360 – 343 e.Kr.). Sel varajasel perioodil arendasid
egiptlased mosaiiktehnika kõrgele tasemele.
Väikesed värvilised klaasvardad ja mitmeti vormitud elemendid olid kokku seotud soovitud
mustriks või ﬁguuriks, mis oli nähtav iga kimbu otsast (mosaiikvarda koostamine kimbu
meetodil). Seejärel kimp kuumutati sulamiseni, venitati peeneks mosaiikvardaks või -kangiks53.
Niiviisi säilis soovitud muster, mis muutus venitamisega vaid mitu korda väiksemaks. Saadud
varras või kang (PILT 29)54 lõigati lõikudeks. Eriti iseloomulik selle ajastu Egiptuse mosaiikklaasile
on kujund, kus lõik kujutab ainult poolt nägu – inimese, looma või muu olendi oma. Kaks
lõiku samast vardast ühendati keskelt, et saada terve nägu ruudukujulisel põhjal. PILT 3055 on
grupp Ptolemaioste perioodi mosaiikklaasi lõike, mis kujutavad maskides inimpäid, egiptuse
jumaluste ja loomade päid. Enamik mosaiiklõike kujutavad terviklikku mustrit või ﬁguuri.
Paljusid kasutati kui inkrustatsioone, mida asetati teistesse materjalidesse (näiteks puidu sisse).
PILT 3156

tutvustab erinevaid Egituse mosaiikklaasi näiteid: palmetid, pistrikud, bordüür,

udjat-silm, tiivapaar jne., kõik dateeritud 1. sajandisse e.Kr. Egiptuse klaasimeistrid valmistasid ka
mosaiiktehnikas helmeid.

PILT 30 – Nägudega mosaiikklaasi näited. Egiptus. 3. – 1. sajand e.Kr.
Alumise mosaiiklõigu serva K 2,9 cm

53

mosaiikkang (i.k. mosaic bar), mosaiiklintidest või -pulkadest kokku sulatatud suhteliselt keeruka kujundiga klaaskang,
millest lõigatud tükke kasutati mosaiikanumate valmistamisel või inkrustatsioonidena. Sarapu, T. Antiikklaasi
seletussõnastik. Lk. 34, vaata ka lk. 36

54

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 354

55

Fotod Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 345 / Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 52

56

Fotod Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 53 / Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 346 / Stern, M., Schlick-Nolte, B.
Early Glass of the Ancient World. Lk. 373, 375
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PILT 31 – Mosaiikinkrustatsioonid ja -lõigud. Egiptus. 1. sajand e.Kr.

Üks teistsuguse stiili näide inimpea kujutamisest on mosaiikinkrustatsioon ilmselt vaarao
portreega, mille juusteosa on valmistatud mosaiikklaasist (PILT 32)57. Arvatavasti on see detail
olnud osa suuremast plaadist. Inkrustatsioon on valmistatud valutehnikas. Erinevad klaasilõigud
paigutati avatud vormi, mille sisemus oli näokujuliselt reljeefne. Seejärel klaas sulatati.

PILT 32 – Klaasinkrustatsioon, juusteosa mosaiiklõikudest.
Egiptus. 4. sajandi lõpp – 1. sajand e.Kr. Laius 5,8 cm

57

PILT 33 – Kalakujutisega mosaiikplaadi fragment. Egiptus.
2. –1. sajand e.Kr., võib-olla ka hilisem. Laius 7,2 cm,
plaadi paksus 0,8 cm, kalakujutise sügavus plaadis 0,3 cm

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 354
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PILT 34 – Taimemotiividega mosaiikplaat. Egiptus.
1. sajand e.Kr. – 1. sajand A.D. K 9,5 cm

Fragment kala saba kujutisega (PILT 33)58 on valmistatud ilmselt samas tehnikas nagu Egiptuse
valutehnikas ja inkrusteeritud kausid (lk. 29 – 30). Väikesed mosaiiklõigud, mis moodustavad kala
uimed, soomused ja sabaosa, on vajutatud türkiissinisesse klaasplaati, kui see on olnud kuum.
Plaadi pealmine pind on poleeritud.

Tüüpilisteks Egiptuse hellenistliku perioodi mosaiikklaasi näideteks on taimemotiividega
plaadid (PILT 34),59 mida võidi Egiptuses valmistada 1. sajandist e.Kr. kuni 2. sajandini A.D. Need
on iseloomuliku hallikassinise taustatooniga stiliseeritud lillede ja taimekimpudega plaadid.
PILDIL 34

oleva plaadi keskel on ilmselt kujutatud kolme lootost, mis on ümbritsetud puuviljade

ja lilledega. Taimemotiividega nelinurksed plaadid on valmistatud avatud vormides. Lilled on
koostatud mosaiiklõikudest ja värvilistest läbipaistmatutest klaaslintidest, mis on sulatatud
poolläbipaistavale ühevärvilisele klaasplaadile. Lillemuster on näha ainult plaadi pealmisel poolel.
Mosaiikplaati tagant valgustades moodustavad opaaksed taimemotiivid tumeda siluetse mustri
hallikassinises poolläbipaistvas pinnas. Sellised mosaiikplaadid võisid kaunistada seinu ja võib-olla
ka mööblit või mahuteid.

Viimaseks suurepäraseks näiteks Egiptuse mosaiikklaasist väikeobjektide seas on pulli kujutisega
mosaiikplaat (PILT 35)60, mis oli ilmselt samuti mõeldud seina- või mööbliinkrustatsiooniks. Plaadil
on kujutatud püha pull Apis, keda kummardati kui Egiptuse kõrgeima jumaluse Osirise kehastust.
Nagu eelpool kirjeldatud ﬁguratiivsete mosaiikinkrustatsioonide puhul, on sellegi mosaiiklõigu
muster suure keerukusega, koostatud mitmest eelnevalt ettevalmistatud mosaiikvardast.

58

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 349

59

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 61

60

Foto Zervick, C. A Short History of Glass. Lk. 21
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PILT 35 – Pulli kujutisega mosaiikplaat. Egiptus.
1. sajand e.Kr. või 1. sajand A.D. K 2,5 cm

Mosaiikplaat on valmistatud Aleksandrias ja dateeritud 1. sajandist e.Kr. – 1. sajandini A.D., seega
võib kuuluda ka hilisemasse, rooma perioodi.

Hellenistliku perioodi väikesi klaasobjekte on leitud põhiliselt Egiptusest. Egiptuse pikaajalisele
inkrustatsioonide ja teiste väikeobjektide traditsioonile, mis algas juba hilisel pronksiajal, andis
hellenistlik, aga samuti sellele järgnev rooma periood, mitmekesise täienduse.

Hellenistlik mosaiikklaas tähistab uut tüüpi keeruliste mosaiikvarraste ja tundlike toonidega
mosaiikmustrite teket. Anumate lihtsad vormid aitavad esile tuua õrnade tähe-, spiraal- ja
võrkmosaiikmustrite peenust ja ilu. Hellenistliku ajajärgu lõpuks oli klaas enam levinud, selle
põhjustas klaasikodade asutamine Süüria ja Palestiina aladele 2. sajandi keskpaigas e.Kr.
Hilishellenistlikes klaasikodades pandi alus järgmisele tähtsale klaasivalmistamise perioodile
varase Rooma impeeriumi ajajärgul.
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3. PEATÜKK

ROOMA MOSAIIKKLAAS
aastatel 31 e.Kr. – 50 A.D.

Hellenistlike kuningriikide ühteliitmine Rooma impeeriumiks toimus järk-järgult 2. ja 1. sajandil e.Kr. ja
kulmineerus Augustuse61 võiduga Ptolemaioste riigi üle Egiptuses 31. aastal e.Kr. Rooma impeeriumi
teke andis tõuke rooma klaasitööstuse hoogsaks arenguks, mille õitseaeg kestis Augustuse ajast kuni
hiliste impeeriumiaegadeni. Ehkki rooma klaasitööstus toetus Ida-Vahemere maade hellenistlike
klaasimeistrite kogemusele, arenes see kiiresti iseseisvaks ja omanäoliseks. Järgneva kahe generatsiooni jooksul – see langes suurel määral kokku Augustuse ja tema järglaste Juliuste-Claudiuste
keisrite valitsemisajaga – saavutas rooma klaasitööstus täieliku küpsuse ja võimsuse. Paljud tootmiskeskused tegutsesid Vahemere piirkonnas ja Lääne-Euroopas. Klaasanumate ja -lauanõude
tootmine sarnanes masstootmisega ning esimest korda antiikmaailmas said klaasanumad kättesaadavaks laiemale ostjaskonnale ja konkureerisid turul nii keraamika kui isegi metalliga.

Rooma klaasitootmise õitsengul oli mitu põhjust. Üks neist oli klaasesemete kaubavahetuse
tohutu laienemine varase impeeriumi perioodil, mis tekkis tänu Süüria-Palestiina ja Egiptuse
klaasimeistrite tegevusele hellenistliku perioodi lõpus. Kui kodusõjad lõppesid ja Augustus
taastas rahu, olid kõik tingimused vabaks kaubavahetuseks loodud ja klaas jõudis igasse Rooma
impeeriumi provintsi.

Teiseks tähtsaks teguriks sai vanade klaasivalmistamise tehnikate edukas kombineerimine
uutega, mis võimaldas Itaalia ja Ida-Vahemere käsitöölistel valmistada klaasanumaid võrratus
mitmekesisuses. Need vanad klaasivormimise meetodid kombineerituna suuremate klaasikodade
võimalustega lubasid tutvustada klaasanumate häid omadusi ka Rooma lihtrahvale. Mosaiikklaas
oli aga endiselt vaid luksuskaup. Väikese mosaiikkausi eest maksti tuhandeid sestertse või
omandati see sadade orjade eest. Sellist luksust said endale lubada vaid kuningad ja ülikud.62

Klaasipuhumise leiutamine 1. sajandil e.Kr. kujunes revolutsiooniliseks sündmuseks klaasitootmise
ajaloos. Klaasipuhumise leiutamise järgselt jätkus ka valu-, koolutus- jt. puhumiseelsete tehnikate
kasutamine laias värvi- ja vormivalikus kuni 1. sajandi keskpaigani A.D. Siiski, Flaviuste ajajärgu
61

Augustus, Gaius Julius Caesar Octavianus, esimene Rooma keiser, valitses 27 e.Kr. – 14 A.D. ENE 1, lk. 371

62

Charleston, R. J. Masterpieces of Glass. Lk. 39
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(aastatel 69 – 96 A.D.) lõpuks olid valutehnikad järk-järgult asendunud puhumistehnikatega, mis
olid palju kiiremad ja tõhusamad.

Kolmas tegur, mis aitas kaasa Rooma tööstuse kiirele kasvule, oli klaasikodade ja klaasitehnoloogia
alaste teadmiste kiire levik, mis algas 1. sajandi II poolel e.Kr. Antiiksetest kirjalikest allikatest63 on
teada, et Rooma klaasimeistrid viisid sisse uuendusi värvitehnoloogias ja leiutasid vahendeid, mis
märkimisväärselt lihtsustasid klaasivalmistamise protsesse ja seega vähendasid ka klaasesemete
hinda. Samuti on teada, et Itaalias leidus suurepärast klaasivalmistamise liiva. Kahjuks ei kirjelda
ükski antiikautoritest klaasesemeid üksikasjalikumalt. Seepärast saab erinevaid klaasesemete tüüpe
analüüsida vaid rohkearvuliste arheoloogiliste leidude põhjal.

Need leiud moodustavad märkimisväärse valiku säravate värvidega, erinevate vormidega,
mitmekesiste mosaiikmustritega ja uute vormimistehnikatega loodud anumatest. Mitte ühelgi
varasemal klaasivalmistamise perioodil ei toodetud nii palju eri tüüpi klaasi sedavõrd lühikese aja
jooksul. Või teisiti öeldes, mitte kunagi varem ei olnud valmistatud nii mitmekesises valikus eri
liiki klaasanumaid, mis osutusid hetkeliselt ülipopulaarseteks, kuid kadusid sama kiiresti, kui olid
tekkinud. Aastatel 30 e.Kr. – 50 A.D. võib kirjeldada kuutkümmet selgesti eristuvat klaasanumate
liiki. Need on Rooma klaasikodades valmistatud valutehnikas, koolutatud, vabapuhutud ja
vormipuhutud klaasanumad. Ainuüksi valutehnikas anumate hulgas saab määratleda kuusteist
põhilist gruppi. Neid saab liigitada kuude ühevärviliste ja mosaiikanumate klassi nende vormi,
värvi, mosaiikmustri, kujunduse ja tehnika nüansside järgi. Paljud anumad on inspireeritud
hilise hellenismiaja klaasist, näiteks rooma versioonid kuldvööt-, võrkmosaiik- ja triibulise
mosaiikmustriga anumatest.

Väga tähtsad on suurepärased rooma mosaiikklaasi fragmentide ja väikeste objektide kogud.
Neid ringles Euroopa kunstiturul 1860. – 1920. aastatel ja paljud neist jõudsid lõpuks Euroopa ja
Ameerika Ühendriikide suurtesse muuseumidesse. Vähese arvu tervelt säilinud mosaiikanumate
kõrval illustreerivad nad rooma mosaiikklaasi mitmekesisust ning on oluliselt rikastanud teavet
mosaiikklaasi osast rooma klaasikunstis.

PILT 36 – Põhjavõruga marmormosaiikribikauss. Rooma.
1. sajandi lõpp e.Kr. – 1. sajandi algus A.D. D 17,8 cm

63

Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 242
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Mosaiikribikausid
Kõige levinumad roomaaegsed klaasanumad olid piilar- ehk ribikausid. Neil on reljeefsed ribilised
seinad ja nad valmistati arvatavasti treirattatehnikas64 või mõne muu meetodiga65. Lähedased
mitmetele ühevärvilistele ribikausside klassidele on kaks mosaiiktehnikas ribikausside klassi:
põhjavõrudega mosaiikribikausid (PILT 36)66 ja nõgusapõhjalised mosaiikribikausid
(PILT 3767, PILT 3868 ja PILT 3969). Arheoloogiliste tõendite järgi ilmusid mosaiikribikausid esmakordselt
1. sajandi lõpul e.Kr., olid laialt levinud 1. sajandi esimeses veerandis A.D., kuid nende tootmine
lõppes 1. sajandi teises veerandis A.D. Mosaiikribikausse on harva leitud väljaspoolt Itaaliat või
Rooma lääneprovintse. Arvatavasti olid mosaiikribikausid Itaalia klaasikodade spetsialiteediks.
Mosaiikvarraste põhivärvid jäid rooma perioodil samaks mis hellenistlikel mosaiikvarrastel. Need
on poolläbipaistvad purpur, tumesinine, koobaltsinine ja kuldpruun, ei kasutatud akvamariini.
Mosaiikvarraste mustrid muutusid märgatavalt mitmekesisemaks, kasutati nii mosaiiklõike kui ka
-pulki. Näiteks lihtne spiraalmotiiv, mis oli populaarne hellenistlike klaasimeistrite seas, muudeti
laiemaks, jõulisemaks ja mõõtmetelt suuremaks.
Rooma põhjavõrudega mosaiikribikausse esineb suhteliselt harva. PILDIL 36 on püstise,
allapoole kumerduva seina ja veidi väljapööratud servaga sügav kauss. Kausi kehaosa ja
juurdelisatud kõrge põhjavõru on koostatud kuldpruunidest, valgete viirgudega mosaiiklõikudest,
mis on sulatamise käigus moondunud. Sellist mustrit nimetatakse marmormosaiigiks70.

PILT 37 – Marmormosaiikribikauss. Itaalia. 1. sajandi
lõpp e.Kr. – 1. sajandi algus A.D. D 10,9 cm, K 5,7 cm

64

treirattatehnika (“torno teritur”). Alles 1990. aastatel jõuti küllalt tõenäolise võimaluseni, kuidas antiigi klaasimeistrid
võisid valmistada ribi- ja spiraalvõrkmosaiikkausse. Piilarkausside valmistamiseks asetati horisontaalsele treirattale
üheosaline kumervorm. Ratas pandi pöörlema ning kuum lamendatud klaasimass asetati vormile. Pikerguse tööriistaga
pressiti klaasi sisse reljeefsed ribid ning vormiti serv. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 29 – 30. vaata ka lk. 22, 23.

65

Vaata ka Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 222

66

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 248

67

Foto samas lk. 217

68

Foto Stern, M., Schlick-Nolte, B. Early Glass of the Ancient World. Lk.321

69

Foto samas lk. 323

70

marmormosaiik (i.k. marbled mosaic pattern), marmorit imiteeriv muster, mis on koostatud tumedapõhjalistest heledama
kujundiga mosaiiklõikudest. Tihti on erinevaid mosaiiklõike omavahel kombineeritud. Sulatamise käigus on mosaiiklõigud
tugevasti väändunud ning heledamad värvid mõjuvad juhuslike marmorviirgudena. Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik.
Lk. 37 – 38
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PILT 38 – Mosaiikribikauss. Itaalia. 1. sajandi esimene pool A.D. Serva D 10,1 cm, K 5,2 – 5,4 cm

PILT 39 – Mosaiikribikauss. Itaalia. 1. sajandi keskpaik A.D. Serva D 11,5 cm, K 5,5 – 5,8 cm

Seevastu nõgusapõhjalised mosaiikkausid (PILT 37, PILT 38 ja PILT 39) on tavapärasemad
ja laiemalt levinud, neid võib leida erinevate suuruste ja vormidega ning varieeruva ribide
kujundusega. On suuri poolkerakujulisi kausse, laiu ja madalaid kausse, väikesi poolkerakujulisi
kausse nii tõusva kui ka väljapööratud servaga. Nagu selle klassi nimest lähtub, on nendel
kaussidel nõgus, kuid vahel ka sile põhi.
Mõlema klassi ribikausside tüüpilised mosaiikmustrid on: marmormosaiik, spiraalmotiiv, üksikute
heledate täppidega muster tumedas põhivärvis, üksikute täppide ja kontsentriliste ringide kombinatsioonid. Sageli on kasutatud ka “lehmasarve” ja ristkülikukujulisi triibulisi mosaiikpulki (PILT 40)71

71

Fotod Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 214 – 217
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PILT 40 – Rooma mosaiikribikausside mustrid. 1. sajand e.Kr. – 1. sajand A.D.

Ääristatud servaga mosaiikanumad
Sellesse klassi kuuluvad triibulise mosaiikmustriga anumad ja võrkmosaiikanumad.

TRIIBULISE MOSAIIKMUSTRIGA ANUMAD
Triibulise mustriga mosaiikanumad jagunevad omakorda kaheks: neljaosalise triibulise mustriga
anumad (PILT 41)72 ja paralleelsete triipudega mosaiikmustriga anumad (PILT 43)73.
Ääristatud servaga mosaiikanumad on valmistatud triibulistest ja/või võrkmosaiikvarraste pulkadest
(mitte lõikudest). Peaaegu kõigil anumatel on üksik võrkmosaiikvarras serva ääristamas.
Tundub, et ka selle klassi anumad on valmistatud eelnevalt mosaiikosadest kokkusulatatud plaate
vormi peale koolutades. Seda kinnitab vormide lihtsus, anuma sisemuse ja serva poleerimine ning
mosaiikpulkade moondumine sulatuse käigus. Need anumad kuuluvad stiililiselt kokku hellenismiperioodi Antikhytera grupi triibulise mosaiikmustriga ja võrkmosaiikkaussidega (vaata lk. 27 – 28).

72

Foto Harden, D. B. Glass of the Caesars. Lk. 40

73

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 220
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Neljaosalise triibulise mustriga mosaiikanumad moodustavad ühtse grupi (PILT 41 ja PILT 4274).
Seda tüüpi klaasanum koosneb neljast kolmnurksest või kiilukujulisest mosaiikpulkadest valmistatud osast. Selline muster jaotab anuma võrdselt neljaks, anuma põhja tekib rist. Tavaliselt on
ühes anumas kasutatud umbes kahtteist erinevat mosaiikpulka, mille omavaheline asetus kõigis
neljas osas on sümmeetriline. Lisaks lihtsatele lamedatele ühe-, kahe- või kolmevärvilistele mosaiikpulkadele on vahel kasutatud ka nelinurkseid kontsentriliste ringidega või spiraalmustriga vardalõike.
Tihti on mustris kasutatud ka võrkmosaiikpulki ja alati on anuma serv võrkmosaiikpulgaga ääristatud.
Neljaosalise triibulise mustriga mosaiikanumad on erinevate vormidega, nende seas esineb kõige
rohkem laiu madalaid kausse (PILT 41 ja PILT 42). Neljaosalise triibulise mustriga mosaiikanumad on
küllaltki harvaesinevad, kuid väljakaevamised Alžeerias, Itaalias ja Luksemburgis on andnud mitmeid
tervena säilinud eksemplare, teistest Lääne-Euroopa ja Itaalia paikkondadest on leitud palju
fragmente.

PILT 41 – Neljaosalise triibulise mosaiikmustriga kauss.
Itaalia. 1. sajandi teine pool e.Kr. D 13,5 cm, K 4,3 cm

PILT 42 – Neljaosalise triibulise mosaiikmustriga kauss.
Rooma, leitud Luksemburgist. 1. sajandi lõpp e.Kr. –
1. sajandi algus A.D. D 14,5 cm

Paralleelsete triipudega mosaiikmustriga anumaid esineb mitme vormiga: laiad-madalad
kausid, väikesed poolkerakujulised kausid (PILT 43), nõgusate seintega kausid (PILT 44)75, väikesed kaanega purgikesed (ld.k. pyxis – karbike, purgike). Kõikide vormide puhul moodustavad
mosaiikmustri külg külje kõrvale paralleelsetesse ridadesse asetatud mosaiikpulgad. Kasutatud on
kahte-kolme erinevat triibulist mosaiikpulka, mis vahelduvad mustris, sageli on lisatud ka üksikuid
võrkmosaiikpulki. Need triibulised mosaiikpulgad koosnevad omakorda kahest-kolmest poolläbipaistvast ja/või opaaksest klaaslindist, need aga omakorda kolmest äärmiselt peenikesest kihist.
Mosaiikpulgad aitavad luua illusiooni, nagu oleks anum valmistatud väga paljudest peentest värvilistest klaasniitidest, tegelikult on aga koostatud vaid mõnest mitmevärvilisest mosaiikpulgast.
Kui arvestada 19. sajandi A.D. Veneetsia praktikat, saab seda tüüpi mosaiikanumaid valmistada
avatud kumervormile koolutamise teel. See meetod koosneb kahest etapist. Esimeses etapis
74

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 250

75

Foto Charleston, R. J. Masterpieces of Glass. Lk. 38
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PILT 43 – Poolkerakujuline triibulise mosaiikmustriga kauss.
Itaalia. 1. sajand e.Kr. – 1. sajand A.D. D 9,4 cm, K 5,6 cm

PILT 44 – Nõgusaseinaline triibulise mosaiikmustriga kauss.
Rooma. 1. sajandi lõpp e.Kr. – 1. sajandi algus A.D. D 8,6 cm

sulatatakse varem ettevalmistatud triibulistest mosaiikpulkadest sile ümmargune plaat. Plaadi
ümber sulatatakse servaks pikk võrkmosaiikpulk. Teises etapis koolutatakse mosaiikplaat kumera
vormi peale. Kausi sisepind ja serv poleeritakse.
Seda tüüpi anumaid on leitud Itaaliast ja Rooma lääneprovintsidest 1. sajandi lõpust e.Kr. kuni
1. sajandi esimese veerandini A.D.

Peale nende kahe selgestieristuva triibulise mosaiikanuma tüübi on näiteid läätsekujulise
vormiga triibulise mosaiikmustriga taldrikutest, mille mustrites esineb ka nelinurkseid
mosaiiklõike ja lühikesi mosaiikpulki. Lühikestest mosaiikpulkadest mustriga anumate näiteid on
ka erinevate vormidega. On arvatud, need võivad olla valmistatud otsajuppidest, mis on pikkadest
mosaiikpulkadest üle jäänud.

VÕRKMOSAIIKANUMAD
Triibulise mosaiikmustriga anumatega on lähedalt seotud võrkmosaiikmustriga laiad madalad
(PILT 45)76 ja poolkerakujulised kausid. Erinevalt hellenismiperioodi võrkmosaiikkaussidest (nii

PILT 45 – Madal võrkmosaiikkauss. Itaalia.
1. sajandi lõpp e.Kr. – 1. sajandi algus A.D.
D 18,8 cm, K 4,9 cm

76

Foto Harden, D. B. Glass of the Caesars. Lk. 39
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Canosa kui ka Antikythera grupid) on rooma versioonid koostatud paralleelsetes ridades külg
külje kõrvale asetatud võrkmosaiikpulkadest. Sulatus- ja koolutusprotsess on ilmselt sama mis
teistel ääristatud servaga mosaiikanumatel. Enamik eksemplare on valmistatud värvitutest
klaaspulkadest, kus kas üks või kaks paralleelset opaakvalget või -kollast klaasniiti on keeratud
ümber pulga või kaks klaasniiti on keeratud vastupidistes suundades ümber pulga. Anumate
serva ääristavad värvilised võrkmosaiikpulgad, mis on kõige sagedamini poolläbipaistvat sinist,
purpurset või kuldpruuni värvi.
Võrkmosaiikanumaid on leitud ainult Itaaliast ja lähedalasuvatest Lääne-Euroopa provintsidest.
Seda tüüpi anumate hulk ei ole suur ja uurijate väitel on neid toodetud väga lühikest aega. Tervena
säilinud eksemplare on leitud harva.77

Astmelise ja mitteastmelise vormiga
mustermosaiikanumad
See varase impeeriumi perioodi valutehnikas mustermosaiikanumate klass jaguneb kaheks.
Esimesse, rohkem levinud tüüpi kuuluvad astmeliste seintega taldrikud ja kausid. Teises,
vähemlevinud tüübis on laiad taldrikud, suured kausid, sügavad kausid, laiad madalad kausid,
kõrged peekrid ja mitmed erikujulised vormid. Teist tüüpi anumatel on kõigil selgejooneline
proﬁil ilma kaheastmelise kumeruseta, nagu on iseloomulik esimesele tüübile. Mõlemat tüüpi
anumaid valmistati arvatavasti mitmeosalistes vormides ja poleeriti hiljem kogu pinna ulatuses.
Selle klassi anumatel puuduvad võrkmosaiikservad, mis olid selgelt iseloomulikud eelmisele
klassile.
Selle klassi anumad tutvustavad rooma perioodil kõige enam levinud mustermosaiikvarraste
tüüpe (PILT 46)78.

PILT 46 – Rooma mustermosaiikvarraste põhilised tüübid. 1. sajand e.Kr. – 1. sajand A.D.

77

Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 253

78

Joonis Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 257
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PILT 47 – Rooma mustermosaiikanumate fragmendid. 1. sajand e.Kr. – 1. sajand A.D.

Nende värvid ja mustrid on silmatorkavalt erinevad hellenistlike mustermosaiikvarraste
mustritest (PILT 47)79. Rooma mosaiikvardad koosnevad väikestest opaaksetest või
poolläbipaistvatest elementidest, mis paiknevad poolläbipaistvas põhivärvis. Põhivärvid on
tavaliselt keskmine või tumesinine, tumeroheline või akvamariin, kuid esineb ka ebatavalisemaid
värve nagu poolläbipaistvad kollakasroheline, heleroheline, roosakaslilla ja hallikassinine ning
samuti opaaksed punane, oranžikaspruun, nefriitroheline ja helesinine. Nendes põhivärvides
moodustavad rohketes kombinatsioonides erivärvilised täpid, täppide kobarad, ringid ja spiraalid
mitmesuguseid mustreid. Kuna mõned mosaiikvardad on ümbritsetud heledamat värvi kihiga, siis
mosaiiklõike kokku sulatades on tekkinud meekärje efekt.
Selle klassi mosaiikanumad pärinevad 1. sajandi lõpust e.Kr. kuni 1. sajandi esimeste
kümnenditeni A.D. Võib oletada, et mõlemad selle klassi anumate tüübid on valmistatud samades
klaasikodades, sest nad koosnevad samasugustest mosaiikvarraste lõikudest ja on viimistletud
samamoodi.80

79

Fotod Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 227 – 233, 236

80

Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 258
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PILT 48 – Astmelise vormiga mustermosaiiktaldrik. Itaalia.
1. sajandi lõpp e.Kr. – 1. sajandi algus A.D. D 15,4 cm, K 2,2 cm

Astmelise vormiga mustermosaiikanumad on astmeliste seintega keskmise suurusega (umbes
15 cm) ümmargused taldrikud (PILT 48)81 ja väikesed või keskmise suurusega astmelise proﬁiliga kausid
(PILT 4982, PILT 5083). Sarnased anumatüübid on esindatud ka rooma ühevärviliste anumate hulgas.
Astmelise vormiga taldrikud on märkimisväärselt ühtsed oma vormide ja mosaiikmustrite poolest.
PILDIL 48

on seda tüüpi taldrikute tüüpiline näide. Taldrik on horisontaalse serva, astmelise kahe

kumerusega seina, sileda põhja ja ümmarguse põhjavõruga. Tema mosaiikmuster koosneb kolme
erineva mosaiikvarda lõikudest, mis on sinise ja rohelise põhitooniga.

PILT 49 – Astmelise vormiga mustermosaiikkauss. Itaalia.
1. sajandi esimene pool A.D. Serva D 10,9 cm, K 5,0 – 5,2 cm

81

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 226

82

Foto Stern, M., Schlick-Nolte, B. Early Glass of the Ancient World. Lk.331

83

Foto Harden, D. B. Glass of the Caesars. Lk. 43
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Astmelise vormiga mustermosaiikkausside seast tõuseb oma harukordsuses esile naiseportree
motiividega kauss (PILT 50). Kausi põhimosaiikmustri värvideks on opaaksed punane, kollane,
kollakasroheline ja valge. Iga rombikujuline mosaiiklõik koosneb omakorda neljast rombist.
Lõikudes esineb kaks värvikombinatsiooni: kas kaks punast ja kaks kollast või kaks kollakasrohelist
ja kaks valget. Kausi põhimosaiiklõikudele on juurde lisatud neli erilist mosaiiklõiku – valge
naiseportree tumesinisel taustal. Sarnaseid naisebüstiga mosaiiklõike on leitud arvatavasti
Egiptusest. Selle kausi leiukoht on teadmata.

PILT 50 – Astmelise vormiga mosaiikkauss naiseportree motiiviga
mosaiiklõikudega. Arvatavasti 1. sajandi esimene pool A.D. D 9,6 cm

Mitteastmelise vormiga mustermosaiikanumaid on väga mitmekesiste vormidega, kuid
neil kõigil on selgejooneline (ilma astmeteta) proﬁil. Eriti levinud on laiad, paksuseinalised
horisontaalsete servadega taldrikud (diameeter umbes 35 – 40 cm), suured paksuseinalised
allakeeratud servaga kausid, sügavad väljapööratud servaga kausid (PILT 51)84, väljapööratud
või tõusva servaga madalad kausid (PILT 52)85 ja kõrged peekrid (kõrgus umbes 15 cm). Palju
esineb ka ebatavaliste vormidega anumaid.

PILT 51 – Väljapööratud servaga sügav mustermosaiikkauss.
Rooma. 1. sajandi lõpp e.Kr. – 1. sajandi algus A.D. D 11,5 cm

84

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 259

85

Foto samas lk. 234
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Itaalia. 1. sajandi lõpp e.Kr. – 1. sajandi algus A.D.
D 14,3 cm, K 3,8 cm
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Nagu astmelise vormiga mustermosaiikanumad, nii on ka mitteastmelise vormiga mustermosaiikanumad valmistatud väikestest, enam-vähem ühesuurustest mosaiiklõikudest. Üks anum koosneb
tavaliselt ühe kuni kolme erineva mosaiikvarda lõikudest. Mitteastmelise vormiga mustermosaiikanumad võisid olla valmistatud nii valutehnikas kui ka koolutamise teel avatud kumervormile.
Koolutamisest annavad tunnistust lihtsad vormid ja sageli moondunud mosaiiklõikudest marmormuster (eriti suurte taldrikute ja kausside puhul). Need erinevused valmistamismeetodites võivad
näidata, et anumad olid valmistatud erinevates klaasikodades või erinevatel perioodidel, kahjuks
on arheoloogiline tõestusmaterjal liiga vähene, et teha kindlaid järeldusi.86

Vöötmustriga anumad
Selle klassi mosaiikanumad jagunevad kaheks: valutehnikas kuldvöötmustriga anumad (PILT 53)87
ning valutehnikas ja puhutud värvilise vöötmustriga pudelid (PILT 55)88.

PILT 53 – Kuldvöötmustriga pudel. Itaalia.
1. sajandi algus kuni keskpaik A.D. K 5,7 cm

PILT 54 – Väike kaanega kuldvöötmustriga purgike. 1. sajandi esimene
pool A.D. Arvatavasti Itaalia. D 4,3 cm, K koos kaanega 5,2 cm

Rooma kuldvöötmustriga anumad koosnevad ettevalmistatud mosaiikvarraste pulkadest
või suurtest mosaiiklõikudest. Nagu hellenistlike kuldvöötmustriga klaasanumate puhul, nii
on ka rooma anumate mosaiikpulkade värvideks tumesinine, purpur, akvamariin ja erinevad
toonid kuldkollasest kuldpruunini. Lisatud on kuldklaasi ribasid, mida rooma klaasimeistrid
täiendasid smaragdrohelise klaasiga. Paljud selle tüübi mosaiikanumad olid valmistatud suurtest
mosaiiklõikudest, nii ka PILT 53 on vormitud kolmest suurest mosaiiklõigust.
Vormid, mis seostuvad kuldvöötmustriliste anumatega, on väike kaanega purgike (PILT 54)89,
kerakujuline pudel (PILT 53) ja väikesed väljapööratud servaga kausid, kõik nad on valmistatud ühte
või mitut keerulist tehnikat kasutades.

86

Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 260

87

Foto Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 239

88

Foto samas lk. 240

89

Foto Harden, D. B. Glass of the Caesars. Lk. 42
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Rooma valutehnikas ja puhutud värvilise vöötmustriga pudelid (PILT 55). Värvilise vöötmustriga pudelite grupp koosneb erisugustest väikese ja keskmise suurusega pudelitest, mida
kasutati lõhnaõlide hoidmiseks. Kõikidel seda tüüpi pudelitel on värviline vöötmuster ning nende
loomisel on kasutatud ka puhumistehnikat, mida esimest korda praktiseeriti Augustuse ja JuliusteClaudiuste perioodidel.
Seda tüüpi pudeleid saab nende valmistamise iseärasuste järgi jagada kahte selgelt eristuvasse
gruppi. Esimesse kuuluvad pudelid, mis on valmistatud mosaiiklõikudest, ja teise need, mis on
valmistatud mosaiikpulkadest. Mõlema grupi esemete puhul on valmistamise viimases astmes
kasutatud puhumistehnikat. Kõigi värvilise vöötmustriga pudelite puhul on ettevalmistatud
mosaiikosade kasutamist kombineeritud vabapuhumisega. Nimetatud aspekt näitab ühevärvilise ja
mosaiikklaasi vormimisel otsustavat üleminekut valutehnikatelt vaba- ja vormipuhumistehnikatele,
seega täiesti uut lähenemist mosaiikklaasi tehnoloogias.

A

B

C

PILT 55 – Värvilise vöötmustriga pudelid. Itaalia. 1. sajandi algus kuni keskpaik A.D.
K A 10,2 cm, B 9 cm, C 7,1 cm

Mosaiiklõikudest valmistatud pudelite loomisel on kasutatud kolme või nelja suurt mosaiiklõiku
(PILT 55 C). Mosaiiklõikude liitekohti on võimalik kindlaks teha vaid pudeli põhja alla vaadates.
Värvilise vöötmustriga pudelite valmistamisel on kasutatud ühte või kahte värvi mosaiikpulki,
mis paigutati paralleelsetesse ridadesse ja siis sulatati neist lame plaat (PILT 55 A,B). Üleskuumutatud klaasplaat volditi kokku, võeti siis puhumispiibule, puhuti õhku täis ning vormiti pudeli lõplik
kuju. Nagu enamiku vabapuhutud pudelite puhul, keerati suu serv välja ja vormiti veidi allapoole.
Kuigi seda tüüpi pudelite kujundust saab iseloomustada kui paralleelsete triipudega mosaiikmustrit,
erinevad värvid ja varraste valmistamisviis märkimisväärselt nende anumate mustritest, mida on
kirjeldatud eespool paralleelsete triipudega mosaiikmustriga anumate puhul (vaata ka lk 40 – 41).
Värvilise vöötmustriga pudelid pärinevad 1. sajandi esimesest poolest A.D. ja on arvatavasti
suuremas jaos valmistatud Lääne-Vahemere piirkonnas, ilmselt Itaalia klaasikodades.
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Egiptuse mosaiikklaasist väikeobjektid
Egiptuse mosaiikklaasist väikeste objektide jagamine kahte perioodi – hellenistlikud Egiptuse
Ptolemaioste perioodi objektid ja Rooma perioodi objektid – on mõneti vägivaldne, sest paljud
neist objektidest on dateeritud 1. sajandist e.Kr. kuni 1. sajandini A.D. Samuti moodustavad
nad stiililiselt ühtseid gruppe, esemete sarnasusest võib järeldada, et Egiptuse mosaiikklaasist
objektide valmistamine jätkus hellenistlikust perioodist Rooma perioodi ilma suurte muutusteta.

PILT 56 – Linnu pea kujutisega mosaiikkang. Egiptus.
1. sajand A.D. K 1,2 cm

Tihti on Egiptuse mosaiikkangidel kujutatud lindude, loomade, inimeste ja muude olevuste
päid. PILT 5690 on linnu pea kujutisega mosaiikkang. Rohekassinisest klaasist linnu pea
on kaunistatud suletutiga, mida on kujutatud mosaiiklõikude abil. Kontsentriliste ringidega
mosaiiklõikudes on kasutatud opaakvalget, musta, tumesinist ja kollast klaasi, lisatud on mõned
punased klaaslindid. Väga üksikasjaliselt on kujutatud linnu peaosa, noka ja silma detailid.
Mosaiikkangi pind on lihvitud ja poleeritud.
Eelpool kirjeldatud naiseportree motiiviga mosaiikkausi mosaiiklõigud (lk. 45) on väga sarnased
PILDIL 5791

naiseportreega mosaiiklõiguga. Kahjuks ei ole teada selle mosaiiklõigu leiukoht,

arvatavasti on see valmistatud Egiptuses. Sellel mosaiiklõigul puudub osaliselt serv, kuid keskmine
portreeosa on peaaegu tervena säilinud. Naise portree paikneb hallikasrohelisel taustal, mis on

PILT 57 – Naise portreega mosaiiklõik. PILT 58 – Naiseportreedega
Egiptus. 1. sajand A.D. K 1,4 cm
mosaiikhelmes. Arvatavasti Egiptus.
1. sajand A.D. K 1,25 cm

90

Foto Stern, M., Schlick-Nolte, B. Early Glass of the Ancient World. Lk.396

91

Foto samas lk. 397
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PILT 59 – Näokujutistega mosaiikhelmes.
Egiptus. 1. sajand A.D. K 1,3 cm
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ümbritsetud opaakpunase raamiga. Opaakvalget nägu ja õlgu ääristavad tumesinise- ja hallikasrohelisetriibulised juuksed, nägu ilmestab peen tume silma-, nina- ja suujoonis. Lisaks kaunistab
kaela lai pärlikee.
Sarnase motiiviga mosaiiklõike on kasutatud ka mosaiikhelmeste valmistamiseks (PILT 58)92.
Veidi loperguse vormiga ümmargust helmest kaunistavad neli ruudukujulist naise portreega
mosaiiklõiku, mis paiknevad ümber helme. Helmest läbib vertikaalne, veidi kitsenev niiditunnel.
Helme põhivärv on roheline, mosaiiklõike ümbristab punane raam. Naise portrees on kasutatud
opaakvalget, musta ja punast, juukseid ümbritseb sama roheline, mis on ka helme põhivärviks.
Paljud 1. sajandi A.D. nägudega helmed kujutavad lihtsalt nägusid (PILT 59)93 või maske, kuid
vähesed on kaunistatud just naiseportreega.94
Tõenäoliselt valmistasid paljud töökojad helmeid sissetoodud mosaiiklõikudest ega valmistanud
mosaiiklõike üldse kohapeal. Nende kahe helme puhul on nii mosaiiklõigud kui ka helmes valmistatud ilmselt siiski samas klaasikojas, sest helme põhivärv ja mosaiiklõigus esinev värv on identsed.

PILT 60 – Malelaua motiiviga mosaiikinkrustatsioon.
Egiptus või Itaalia. 1. sajand A.D. Umbes 3,4 x 2,6 cm

Mosaiikklaasist inkrustatsioone ja mosaiiklõike on väga mitmekesiste motiividega. Nende seas
on hulgaliselt ka geomeetriliste mustritega klaasplaate. PILDIL 6095 olev malelauamotiiviga
mosaiikinkrustatsioon on valmistatud mosaiikkangide lõikudest. Plaadil puudub osaliselt serv,
keskmine malelaua osa on peaaegu terve. Plaat on pealtpoolt lihvitud ja poleeritud. Malelaud ja
seda ümbritsev raam koosnevad mitme mosaiikkangi lõikudest. Malelaua ühevärvilised opaaksed
helesinised ruudud vahelduvad ruutudega, mis omakorda koosnevad kuueteistkümnest väikesest
ruudust: kaheksa opaakkollast vahelduvad kaheksa poolläbipaistva tumerohelisega. Raam
koosneb kollaste lilledega mosaiikkangi lõikudest. Kaheksa kroonlehega õie keskelt lähtuvad
kaheksa tumerohelist kiirt, õit ümbritseb opaakne punane taust.

Väikeste valutehnikas mosaiikobjektide valmistamine, mis oli alguse saanud juba 4. sajandil e.Kr.,
jätkus Egiptuses ka sajandeid pärast klaasipuhumise leiutamist.
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Foto Stern, M., Schlick-Nolte, B. Early Glass of the Ancient World. Lk. 410

93

Foto samas lk. 411
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Stern, M., Schlick-Nolte, B. Early Glass of the Ancient World. Lk. 410 – 411

95

Foto samas lk. 402
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Need mosaiikesemed, mida on kirjeldatud selles peatükis, moodustavad ainult väikese
osa klaasesemete kogutoodangust, mida valmistati Rooma impeeriumis Augustuse ja
Juliuste-Claudiuste perioodidel. Kõrvuti nendega kasvas sel perioodil eriti lauanõude
ja anumate hulk, mis olid valmistatud vabapuhumise teel ja pärast aastat 25 A.D. ka
vormipuhumistehnikas.
Rooma valutehnikas ja puhumistehnikas anumad, nende seas ka mosaiikanumad, näitavad
rooma klaasitööstuse suurt elujõudu ja loomingulisust. Ükski eelnev periood ei olnud
kogenud klaasi valmistamisel võrreldavat tootlikkustaset, nii suuri tehnilisi uuendusi ja
fundamentaalseid muutusi ja seda kõike suhteliselt lühikese aja jooksul. Kahe generatsiooni
jooksul sai klaas igapäevase elu tavaliseks osaks ning klaasi kaubavahetus ja tootmine levisid
kiiresti ja kaugele väljapoole Rooma impeeriumi piire.
Mitmetest hellenistlikust perioodist pärit valumeetoditest loobuti tootlikumate
puhumistehnikate kasuks. 1. sajandi keskpaigaks A.D. toodeti veel vaid ühte või kahte
valutehnikas anumatüüpi, mosaiikanumate valutehnika oli aga täielikult hüljatud. Ainsad,
mille puhul puhumistehnika ei suutnud valutehnikat välja tõrjuda, olid Egiptuse väikesed
mosaiikobjektid. Nende tootmine jätkus veel sajandeid pärast puhumistehnika võidukäiku.
Klaasanumate säravad värvilahendused, mis olid Augustuse ja Juliuste-Claudiuste
perioodide tunnusmärgiks, asendusid 60. – 70. aastatel A. D. mahedatooniliste ja värvitute
lahendustega.
Rooma klaasitööstuses oli alanud uus ajajärk.96
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Grose, D. F. Early Ancient Glass. Lk. 262
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4. PEATÜKK

ISLAMI MOSAIIKKLAAS
8. – 9. sajandil A.D.

Mosaiikklaasi taasavastamine toimus Mesopotaamias ja ilmselt ka Süürias 8. – 9. sajandil A.D. ja
oli seotud Abbassiidide97 dünastiaga, mis valitses Bagdadis ja Samarras.98 Teadmised islami klaasist
pärinevad täiel määral arheoloogilistelt või juhuslikelt väljakaevamistelt. Sellel varajasel perioodil
olid sealsed klaasikojad oma tähelepanu suunanud klaasi pinna töötlemisele ja kasutasid harva
mitmevärvilist kujundust. Mosaiikklaasist esemeid leidus nende seas vähe. Enamik mosaiikklaasist
esemeid, ilmselt kohalik toodang, on leitud arheoloogiliste kaevamiste käigus Tigrise jõe äärses
Samarras99, mis oli Abbassiidide pealinn aastatel 836 – 892 A.D. Mõni leid on pärit ka Antiookiast
Süürias.

Aeganõudvat mosaiikklaasitehnikat viljeldi islamimaades lühikest aega.
Teadaolevalt ei olnud islami maailmas kasutusel ühtegi terminit mosaiikklaasi kirjeldamiseks,
sellepärast kasutatakse tänapäeval tihti ka islami mosaiikklaasi kirjeldamiseks hoopis hilisemat
terminit milleﬁori (pärit 15. sajandi Veneetsiast).

Mosaiikklaasi tootmine oli arvatavasti algatatud rooma näidiste eeskujul.
Islami klaasimeistrite mosaiikklaasi valmistamise meetod oli sama mis hellenistlikel ja rooma
klaasimeistritel. Rooma pärandit islami mosaiikklaasi toodangus saab sellepärast seletada kui
sajandeid unustuses olnud tehnika kordamist ja imiteerimist. Islami mosaiikklaas ei saavutanud
aga kunagi rooma mosaiikklaasi populaarsust ega korranud selle tehniliselt peent teostust.
Sellest hoolimata oli klaasvarraste tootmine heaks näiteks märkimisväärsest tehnilisest tasemest,
eriti kui arvestada, et sajandeiks katkenud traditsiooniline tehnika tuli igas etapis eksperimentide
käigus uuesti taastada.100

97

Abbassiidid – Araabia kaliiﬁde dünastia, aastatel 750 – 1258 A.D.; (…) Abassiidid muutsid kalifaadi südamaaks
Mesopotaamia, pealinnaks sai 762. aastal asutatud Bagdad. (…) Aastatel 754 – 833 oli kalifaat maailma suurimaid ja
arenenumaid riike. EE nr. 1, lk. 37

98

Carboni, S. Glass from Islamic Lands. Lk. 29

99

Samarra (<ar sarra man ra’a “rõõmustas, kes nägi”) – keskaja linn Iraagis. Rajati 836. aastal Abbassiidide residentsiks.
892.aastani, kui pealinn viidi tagasi Bagdadi, toimus Samarras hoogne ehitustegevus: korrapärase planeeringuga linna
ehitati suurejoonelisi kindlustusi, paleesid ja mo šeesid (…). Hiljem linn hüljati, ehitistest on säilinud varemed.
ENE nr. 8, lk. 353

100

Carboni, S. Glass from Islamic Lands. Lk. 16
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Kõige suurejoonelisemad islami mosaiikklaasi objektid olid ilmselt Samarras asuva Jawsaq alKhãgãni palee põrandate plaadid, millest on säilinud fragmendid (PILT 61).101 Jawsaq al-Khãgãni
palee ehitas kaliif al-Mu’tasim aastatel 836 – 842 A.D. Palee loodi kaliiﬁde ja nende perekondade
residentsiks. Inspiratsioon mosaiikklaasist esemetele võis tulla kaliiﬁlt endalt või tema nõuandjatelt
ajal, kui paleed kujundati, ja klaas pidi vaatajale muljet avaldama.

PILT 61 – Mosaiikplaadi fragment. Iraak. 9. sajand A.D. K 11 cm

Tsiteerides Stefano Carbonit: “Üle mitmevärviliste säravate ja valgustpeegeldavate külmade
klaasist plaatide oli kindlasti oivalisem jalutada kui lillemustrilist vaipa pidi.”102 David Whitehouse
on arvamusel, et mosaiikklaasist plaadid võisid samuti olla osa kaunistustest palee seintel.103
PILDIL 61

oleval plaadil on kasutatud erksaid värve: opaaksed valge, punakasoranž, kollane, roheline,

helesinine ja sügav purpurpunane. Plaat on moodustatud seitsme erineva mustriga mosaiikvarda
lõikudest, lõigud on asetatud teineteise kõrvale ja kokku sulatatud. Säilinud fragmendi osa
võimaldab oletada kogu objekti suurust ja kujundust. Eeldades, et kujundus oli sümmeetriline,
oli plaat ruudukujuline, serva pikkuseks 16 cm. Säilinud fragmendi pealmine pind on veidi
murenenud, kuid muidu on objekt heas korras.

Mõned keskmise suurusega madalad kausid on ilmselt parimad tehnilised saavutused
mosaiikklaasi vallas islamimaades sellel perioodil. Mosaiikkauss (PILT 62)104 leiti mitmeks tükiks
purunenuna: polnud mõnda serva- ja seinatükki, täiesti puudusid põhi ja tüvijalg105. Anum
on taastatud koos kitsa jalaga. Sellel madalal koonilisel kausil on lihtne ümar serv. Sein on

101

Foto Carboni, S., Whitehouse, D. Glass of the Sultans. Lk. 148

102

Carboni, S. Glass from Islamic Lands. Lk. 30

103

Carboni, S., Whitehouse, D. Glass of the Sultans. Lk. 148

104

Foto Carboni, S., Whitehouse, D. Glass of the Sultans. Lk. 151

105

tüvialus e. tüvijalg (i.k. stemmed base, foot), silindrikujuline alt laienev suhteliselt tugev alus. Sarapu, T. Antiikklaasi
seletussõnastik. Lk. 40
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peaaegu sirge, siiski kumerdudes põhjast. Objekt on valmistatud lihtsa kontsentrilise mustriga
vardalõikudest. Varda kese on opaaksest kollasest klaasist, millele järgnevad ringidena opaakne
valge ja välimises ringis must. Kõik mosaiiklõigud on sarnased ja neli lõiku koos moodustavad
umbes ühe ruutsentimeetri. Kui kauss oleks terve, koosneks see oletatavasti umbes13 000
mosaiiklõigust. Mosaiiklõigud on sulatatud kokku plaadil, koolutatud ja ilmselt ka lihvitud ja
poleeritud. Aja ja keskkonnatingimuste tõttu on objekti pind tuhmunud ja murenenud ning
kaetud hallika korrosiooni laikudega.

PILT 62 – Mosaiikkauss. Lääne-Aasia. 9. – 10. sajand A.D. D 20,2 cm, K 5 cm

Arheoloogid on leidnud ka fragmendi anumast, mis oli ilmselt suurem madalapõhjaline taldrik
(PILT 63)106. Fragmendi ühele küljele kinnituv kaardus varras võis olla osa anuma ringikujulisest
jalast. See fragment pärineb kas Mesopotaamiast 9. sajandist või Rooma Impeeriumi Vahemere
provintsidest 2. – 3. sajandist A.D.107

PILT 63 – Arvatavasti mosaiikkausi põhja fragment. Mesopotaamia
9. sajand A.D. või Ida-Vahemere maad 2. – 3. sajand A.D. K 2,7 cm

Säilinud mosaiikesemetest moodustavad peamise osa teadmata funktsiooniga miniatuursed
madalad kausikesed.
PILDIL 64 A,B108

on kaks tervelt säilinud madala kausi tüüpi objekti. PILDIL 64 A oleva eseme

funktsioon madala väikese anumana on selge, sest säilinud on ümar kettakujuline jalg e.
nööpalus. Objekt on korrodeerunud ja seda katab valkjas irisatsioonikiht.

106

Foto Carboni, S. Glass from Islamic Lands. Lk. 46

107

Carboni, S. Glass from Islamic Lands. Lk. 46

108

Foto Carboni, S. Glass from Islamic Lands. Lk. 29
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A

B

C

PILT 64 – Kaks väikest kaussi ja noapea. Mesopotaamia. 9. sajand A.D. A D 6,6 cm, C pikkus 7,1 cm

PILDIL 64 B

oleva eseme väga väikesed mõõtmed ja jala puudumine viitavad sellele, et see ei

pruukinud olla kasutusel madala kausikesena, nagu sarnased suuremamõõtmelised objektid.
Ühena versioonidest on välja pakutud, et osana arhitektuursest dekoratsioonist võis see
miniobjekt kaunistada kõrgreljeeﬁs kipsseina. Objekt on veidi viltune, osaliselt korrodeerunud.

S. Carboni järgi109 valmistati nende anumate mosaiikvardad järgmiselt.
Mosaiiklõigud on lõigatud pikkadest mosaiikvarrastest, mis olid valmistatud, võttes erinevat
värvi klaasi ümber südamiku. PILT 64 A puhul on südamik kollane. Ümber südamiku on keritud
punane kiht, viimases, kõige välimises kihis vahelduvad kahvatu- ja tumeroheline, vormides
kahevärvilise raami. PILT 64 B puhul on südamik must. Järjekorras loetletuna on kihid ümber
südamiku valge, punane ja kollane, viimases, välimises kihis vahelduvad kollane ja roheline klaas,
moodustades kahevärvilise raami.
Kui kõik kihid olid peale võetud, kuumutati saadud silindrikujuline objekt üles ja venitati
mõlemast otsast, mille tulemuseks oli palju pikem ja peenem mosaiikvarras. Pärast mahajahtumist
lõigati see peenike varras lõikudeks. Iga väike lõik oli sama mustriga kui algne silinder, ainult mitu
korda väiksem.
Anuma valmistamiseks asetati kas ühe või mitme mosaiikvarda lõigud plaadile ja sulatati
kokku. Algselt olid mosaiiklõigud korrapärase ümmarguse kujuga, kokku sulades muutus kuju
ebakorrapäraseks. Seejärel koolutati saadud mosaiikplaat nõgusvormi või kumervormile, millega
saavutati anuma lõplik kuju. Pärast mahajahutamist anum lihviti ja poleeriti.

109

Carboni, S. Glass from Islamic Lands. Lk. 30
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Mosaiikkauss (PILT 65)110 on islami mosaiikklaasi haruldane näide. Kauss on pärit Lääne-Aasiast,
võib-olla Iraagist. Värvid on opaakne valge, helekollane, heleroheline, punane, tume sinakashall
ja must. Sellised kausid on kõige tõenäolisemalt valmistatud Samarras või mõnes teises keskuses
Mesopotaamias.
H. Taiti versiooni järgi111 valmistati mosaiikvardad kimpu sidumise meetodil.
Erivärvilistest klaasniitidest pulgad seoti soovitud mustri kohaselt kimpu. Seejärel kimp kuumutati,
kuni klaasi sai hakata venitama. Edasi jätkus protsess samaselt eelpool kirjeldatuga.
Võimalik, et kasutusel olid mõlemad, S. Carboni ja H. Taiti kirjeldatud mosaiikvarda valmistamise
meetodid.

PILT 65 – Mosaiikkauss. Mesopotaamia. 9. sajand A.D. D 7,4 cm

PILT 66 – Kaaluvihid või mängunupud. Mesopotaamia. 9. sajand A.D. K 0,8 – 2,5 cm

Veel on 8. – 9. sajandi A.D. islami mosaiikklaasist meie ajani säilinud mõned huvitavad esemed,
näiteks väiksemõõdulised mängunupud või kaaluvihid (PILT 66) 112 kõrgustega 0,8 – 2,5 cm,
diameetritga 1,8 – 2,4 cm ja kaaluga 3,2 – 13,7 g.

110

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 124

111

Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 122

112

Carboni, S. Glass from Islamic Lands. Lk. 45
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Noapea (PILT 64 C) on ebatavaline ese, mis tõestab, et mosaiiktehnikas loodud esemed leidsid ka
praktilist kasutamist. Noapea moodustava mosaiikvarda lõikude mustris on kihid vormitud ümber
punase südamiku, mis on piiratud rohelise, laia oranžiga. Viimases, välimises kihis vahelduvad
kahvatu- ja tumeroheline klaas. Vormilt teravneb silindriline noapea veidi lõiketera (puudub)
suunas. Väike ovaalse läbilõikega tunnel läbib kogu objekti. Pind on osaliselt korrodeerunud.

Islami mosaiikklaasi puhul on tegu harukordselt huvitava ja omanäolise tunnetusliku
käsitlusega, mis erineb mosaiikklaasi varasematest perioodidest nii antiikmaailmas, kui ka
hilisematest mosaiikklaasi arengutest 15. sajandil A.D. Veneetsias.
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VENEETSIA MOSAIIKKLAAS
15. sajandist – 17. sajandini (siin ja edaspidi kõik A.D.)

Kindlad teated klaasivalmistamisest Veneetsia laguuni Torcello saarel pärinevad 7. – 8. sajandist,
mis on seni varaseim tõend klaasivalmistamisest selles piirkonnas. Veneetsia ülihea geograaﬁline
asukoht kaubavahetuseks ida ja lääne vahel andis tõuke Veneetsia klaasitööstuse arengule alates
13. sajandist. Veneetsia klaasitööstuse õitsengu üheks oluliseks põhjuseks 15. – 17. sajandil sai
olukorra halvenemine idamaade klaasitööstuses (Konstantinoopoli langus aastal 1204 ja kapituleerumine Türgile aastal 1453) ja sellest tulenev ida klaasimeistrite sisseränne Veneetsiasse. 1292.
aastal viidi tuleohutuse eesmärgil kõik Veneetsia klaasikojad Murano saarele. 1490. aastast alates
allus klaasitegijate gild otse Veneetsia kõrgeimale valitsusorganile, mis kehtestas klaasitegemise
ametisaladuste levitamise eest surmanuhtluse113.
15. sajandi lõpuks oli Veneetsia klaas maalimakuulus, seda nõudsid kuninglikud õukonnad
ja jõukad aadlikud. 15. –17. sajandini valmistati Veneetsias värvilisi emailmaalidega karikaid,
värvitust cristallo114-klaasist, jääklaasist115 ja ﬁligraanklaasist116 peeneid, peamiselt puhutud
lauanõusid, poolvääriskivide ja portselani imitatsioone ning klaashelmeid.

Nagu renessanssperioodile omane, pöörduti tagasi antiikkunsti väärtuste poole.
Murano renessanss-klaasimeistrid olid usinad eksperimenteerima vanade rooma klaasitehnikatega,
saavutades tihti kõrgelt individuaalse tulemuse, mis vaid aimatavalt meenutas antiikklaasi.
Otseselt rooma mosaiikklaasi eeskujul hakkasid Murano klaasimeistrid 15. sajandi lõpus
valmistama milleﬁoriklaasi. Milleﬁori (it. k. “tuhat lille”) termin tähistab üht mosaiikklaasi mustri
tüüpi – mitmevärvilisi lillesarnaste mustritega mosaiiklõike. Ehkki ei ole täpselt teada, millal
hakkasid Murano klaasimeistrid haruldase milleﬁoriklaasiga katsetama, on teada fakt, et 1496.
aastal on Maria Barovier registreeritud kui värviliste klaasvarraste valmistaja.117

113

Saare, M., “Veneetsia helmesraha.”

114

cristallo (it. k. “kristall”), 14. sajandi Veneetsia soodaklaasi tüüp, mille koostisse kuulub Vahemere taime (barilla) tuhk.
Cristallo on pehme ja kergesti töödeldav värvitu või helekollane klaas. Oma pehmuse tõttu kasutati tihti teemantgraveeringuks. Kunstileksikon, lk. 79

115

jääklaas (i.k. ice glass), jääkristalle meenutava pinnakäsitlusega klaas. Teostatud hapesöövituses, liimimeetodil, krakleevm. tehnikas. Jääklaasi tunti juba 15. – 16. saj.Veneetsias. Kunstileksikon, lk. 178

116

ﬁligraanklaas, kuumtöötlustehnikas valmistatud läbipaistvast põhimassist klaasesemed, mille ﬁligraanne, tihti võrgutaoline
muster saavutatakse opaalsete või värviliste klaasniitide meisterlikul kasutamisel. Filigraanklaasi õitseaeg oli 16. saj.
Veneetsias. Kunstileksikon, lk. 118

117

Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 163
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PILT 67 – Ševroonhelmed. Veneetsia. 16. sajand

Niisiis, 15. sajandil arendati Muranol Barovieri töökojas välja klaashelmeste valmistamise
tehnoloogia ning hakati tegema ševroone, mida tuntakse ka rosetta- või tähthelme nime all
(PILT 67)118. Nimetatud tehnika on lähedalt sarnane mosaiikvarda valmistamisega. Piibule tehti
mull, mida meister rullis metallplaadil, kastis selle siis järgmisse värvi, rullis taas ning pressis
tähekujulisse vormi. Pärast vormist väljavõtmist võeti klaasimullile uue värvi kiht ja nii kuni
kuus-seitse korda. Seejärel venitati saadud toorik pikaks vardaks. Saadud varda ristlõike muster
meenutab tähte. Jahutatud varras lõigati tükkideks ning tükkide otsad lihviti, tänu millele said
nähtavaks kõik kasutatud klaasikihid. Klassikalisteks värvideks olid sinine, punane ja valge, kuid
kasutati ka muid kombinatsioone, näiteks rohelist ja kollast.119
Ševroonid on olnud ühed kõige populaarsemad kõikide helmeste seas läbi aegade. Alates 15.
sajandist kuni tänapäevani on neid valmistatud mitmeid miljoneid sadades variatsioonides.120
Veneetsia klaashelmed olid nõutud kaubaartikkel. Veneetsia eksportis klaashelmeid paljudesse
maadesse, kuid kõige enam leitakse neid tänini Lääne-Aafrikast.121

PILT 68 – Millefioripudel. Veneetsia. 17.
sajand

PILT 69 – Millefioritass. Veneetsia. 17. sajand

Peale helmeste on teada näited milleﬁorianumatest, mida tõenäoliselt valmistati väga harva.
Säilinud eksemplarid kuuluvad ilmselgelt pigem uhkesse Kunstkammerisse kui tavapäraseks
kasutamiseks122. Milleﬁorianumad on valmistatud vormipuhumise tehnikas, kus algsele, kas

118

Foto Dubin, L. S. The History of Beads. Lk. 45

119

Saare, M. “Veneetsia helmesraha.”

120

Dubin, L. S. The History of Beads. Lk. 44

121

Saare, M. “Veneetsia helmesraha.”

122

Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 163
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värvitule või värvilisele kuumale klaaskogumile korjati peale milleﬁorilõike ning seejärel puhuti
vormi. Väike pudel (PILT 68)123 on valmistatud tumesinisest klaasikogumist, millele on esimesena
rullitud kullaleht ja seejärel korjatud peale milleﬁorilõike. Pärast seda on klaasi vormitud, puhutud
tähekujulisse vormi, veel vormitud ja lõpuks on servale lisatud opaakvalgest klaasist lint. Puhumise
ja vormimise käigus on mosaiiklõigud tugevasti moondunud, luues ruumilise efekti (vaata ka II osa
”Mosaiikklaasi tehnoloogia”, 2. peatükk ”Milleﬁorivarda ja -pudeli valmistamine” lk. 89 – 91).
Milleﬁoritass (PILT 69)124 sisaldab peale mosaiiklõikudele ka võrkmosaiikpulki, mida veneetslased
nimetasid ﬁligranaks. Tassi puhul on kasutatud erandlikke heledaid toone, valdavalt valge niidiga
võrkmosaiikpulki ja kollase põhitooniga milleﬁorilõike. Miniatuurne kann (PILT 70)125 on vormitud
värvitust klaasist ja mosaiiklõikudest. Kannu raamistavad hõbekaunistused, millest moodustuvad
kannule jalad, sang ning kaas. Kauni vormiga milleﬁoriﬂakooni (PILT 71)126 suuosale on samuti

PILT 70 – Millefiorikann. Veneetsia. Umbes 1500. aasta.
K 12,6 cm

PILT 71 – Milleﬁoriﬂakoon. Veneetsia. 17. sajandi viimane
veerand. K 8 cm

lisatud peenemustriline hõbekork. Sarnane klaasi ja metalli ühendamine tundub olevat Veneetsia
klaasimeistrite käekirjaks, sest ka milleﬁorikuulidega skulptuuride puhul (PILT 72 ja PILT 73)127
moodustavad klaas ja metall ühtse objektilahenduse.

Võrreldes näiteks hellenistlike mosaiikanumatega, on veneetsia milleﬁoriklaasi omapäraks jõulised
ja raskepärased värvilahendused, külluslikult ülekuhjatud muster ning klaasi sagedane komponeerimine metalliga.

123

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 164

124

Foto samas, lk. 164

125

Foto samas, lk. 164

126

Foto Theuerkauff-Liederwald, A.E. Venezianisches Glas der Kunstsammlungen der Veste Coburg. Lk. 397

127

Foto samas, lk. 90, 91
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PILT 72 – Millefiorikuul kullatud pronksjala ja
neegrifiguuriga. Veneetsia. 16. sajand.
Metallosadega K 18,7 cm, millefiorikuuli D 7,8 cm

PILT 73 – Millefiorikuul pronksist või messingist
jala ja Minerva figuuriga. Veneetsia. 16. sajand.
Metallosadega K 17,5 cm, millefiorikuuli D 5 cm

Vaatamata Veneetsia klaasimeistrite monopoolsele seisundile ja ametisaladuste levitamise keelule,
valmistati milleﬁoriklaasi sel perioodil arvatavasti ka Prantsusmaal. Alles 1988. aastal leiti unikaalne
milleﬁoritehnikas klaasplaatidega laud, mis kuulus Louis XIV-le (PILT 74)128. Laud on kantud

PILT 74 – Millefiori- ja leekpõletitehnikas klaastahvlitega Louis XIV laud.
Arvatavasti Prantsusmaa. 17. sajandi kolmas veerand. 117 x 81 cm

128

Foto Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 15
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Prantsuse kuningliku inventari nimistusse ja see pidi olema valmistatud enne 1681. aastat. Laua
autoriks peetakse itaalia päritolu prantsuse klaasimeistrit Perrotot. Seda lauda peetakse kõige
kindlamaks tõendiks itaalia klaasitraditsiooni rakendamisest Prantsusmaal 17. sajandil.
Louis XIV klaaslaua plaat on kujundatud ülikülluslikus barokkstiilis. Kullatud metallraamistuses
paiknevad milleﬁori- ja leekpõletitehnikas valmistatud klaasplaadid, mis kujutavad jahistseene.
Muster koosneb paljudest ﬁguraalsetest stseenidest ja värvikirevatest taimemotiividest.

PILT 76 – Filigraanklaasist kõrvadega tass.
Arvatavasti Veneetsia. Arvatavasti 18. sajand.
Serva D 11,5 cm, K 4,5 cm

PILT 75 – Filigraanpudel. Veneetsia.
16. sajandi teine pool. K 24,1 cm

PILT 77 – Filigraantaldrik. Veneetsia. 17. sajand. D 23 cm, K 2 cm

Filigraanklaasist (vaata viide 116) anumaid valmistati Muranol alates 16. sajandi algusest ja võib
oletada, et needki olid inspireeritud rooma mosaiikanumatest, nimelt võrkmosaiikkaussidest.
Rooma võrkmosaiikanumaid valmistati võrkmosaiikvarrastest ning samasuguste varrastega
ääristati ka teist tüüpi mosaiikanumate servi. Veneetsia ﬁligraananumad on puhumistehnikas
valmistatud klaasesemed, millel on ﬁligraanne, võrgutaoline muster (PILT 75, PILT 76 ja PILT 77)129.
Filigraananumate võrgutaolise mustri saavutamiseks kasutati spetsiaalseid võrkmosaiik- ehk
ﬁligraanvardaid. Varraste valmistamiseks kasutati enamasti opaakvalgeid, aga ka punaseid,
siniseid ja kollaseid klaasniite koos läbipaistva põhimassiga. Olenevalt klaasniitide paigutusest
vardal saavutati erinevaid võrkmustreid, mille kirjeldamiseks olid kasutusel ka erinevad nimetused.
129

Fotod Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 169 / Theuerkauff-Liederwald, A.E. Venezianisches Glas der
Kunstsammlungen der Veste Coburg . Lk. 133, 150
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Ühes anumas võidi kasutada nii ühte tüüpi ﬁligraanvardaid kui ka paljude erinevate varraste
kombinatsioone.130 Ettevalmistatud ﬁligraanvardad võeti kuumale cristalloklaasi kogumile, vormiti
ja puhuti keerukate vormidega anumateks.
Filigraananumad esindavad üht elegantseimat veneetsia luksusliku klaasi liiki.

15. – 17. sajandini saavutas Veneetsia klaas kõrge kunstilise taseme ja suure tehnilise
meisterlikkuse, seda perioodi nimetatakse kuldseks ajajärguks. Veneetsia klaas oli kuulus
oma ülipeente puhutud anumate ja toodete mitmekesisuse ning erakordsuse poolest.
18. sajandiks Veneetsia tähtsus klaasitootjana kahanes, kuna esile tõusid tugevad
klaasikeskused Böömimaal, Saksamaal, Inglismaal ja Türgis. 18. sajandi lõpuks vähenes
klaasanumate tootmine Veneetsias katastroofiliselt, kuna veneetsia klaasimeistrid ei suutnud
kaasas käia uute nõudmistega klaasiturul, kus domineerisid paksuseinalised graveeritud ja
lõiketehnikas dekooriga böömi ja inglise päritolu kristallnõud.131
19. sajandi teises pooles hakkas uuesti suurenema huvi mosaiikklaasi tootmise vastu, selle
valmistamise oskus tõusis taas kõrgele tasemele ja näitas meisterlikke saavutusi 19. ja 20.
sajandil.
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6. PEATÜKK

MOSAIIKKLAAS VENEETSIAS JA TEISTES
EUROOPA MAADES NING AMEERIKAS
19. – 20. sajandil

19. sajandi algus oli Veneetsias klaasivalmistamise osas erakordselt vaene periood. Murano oli
loovutanud esikoha klaasikeskusena oma konkurentidele, teistele Euroopa klaasikeskustele.
Tehnikad, mida Muranol oli kasutatud sajandeid, olid niisama hästi kui hüljatud, kuid klaasivalmistamise traditsioon sellel saarel ei olnud siiski lõplikult hääbunud.
Üks tehnika, mis säilis suhteliselt elavana, oli ševroonhelmeste valmistamine. See traditsioon
jätkus ka 18. – 19. sajandil, kuigi helmeste värvid tegid läbi mõningase muutuse. Lisaks ševroonidele hakati klaashelmeid valmistama ka leekpõletitehnikas132, mille puhul metallvarda otsa võetud
väikesele klaasikogumile korjati peale milleﬁorilõike, lõigud rulliti alusmassi sisse ja tulemuseks
saadi ühtlase lillelise mustriga helmes. 1898. aastal ühinesid 17 ﬁrmat Veneetsia klaashelmeste
valmistamise kompaniiks (Societa Venezia per l’Industria delle Conterie), millel oli oluline tähtsus
milleﬁoritoodangu edendamises. Nende milleﬁorihelmed olid suuremalt jaolt toodetud koloniaalturgude tarbeks, kus nad olid väga populaarsed (PILT 78)133.

PILT 78 – Millefiorihelmed. Veneetsia. 19. sajand

Veneetsia klaasiajaloos märgivad tähtsaid arenguid, traditsioonide järjepidevust ja uuendusi
kuulsad klaasiperekonnad, kes kannavad klaasivalmistamisealast teavet edasi põlvest põlve.
Giovanni Battista Franchini, kes ei pärinenud küll ise klaasivalmistaja perest, aga oli abielus

132

leekpõletitehnika (i.k. lampworking), klaaspulkade või klaastorude töötlemine kasutades gaasi-õhu ja/või gaasi-hapniku
leeki. Seda moodust kasutatakse eelkõige väga väikeste ja keerukate objektide valmistamiseks ning ka kombineerituna
teiste klaasitöötlemistehnikatega.

133

Foto Dubin, L. S. The History of Beads. Lk.119
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kuulsa klaashelmevalmistaja tütrega, viis sisse mitu uuendust ja täiustas vanu klaasitehnikaid.
Franchini tähtsaim saavutus oli novaatorliku kujundusega milleﬁorivarraste valmistamine, millega
ta sillutas teed oma poja Giacomo Franchini uut laadi portreede ja kirjadega mosaiikvarraste
loomisele.
PILDIL 79134

on ebatavaliselt keerukad ja mitmekesised Giovanni Franchini milleﬁorivardad, mida

hakati valmistama umbes 1840. aasta paiku. Lausa võimatu on kirjeldada iga üksiku milleﬁorivarda
keerukat mustrit ja värvide kooskõla.

PILT 79 – Millefiorimustrid. Giovanni Franchini. Veneetsia. 1840. aastate algus. 0,4 –1,2 cm

Franchini moodustas vardaid mitmes etapis, alustades lihtsast ühevärvilisest või mitmevärvilisest
kontsentriliste ringidega vardast, lisades selle ümber varem valmistatud mosaiikvardaid. Vardad,
millest tahetakse keerukama mustriga milleﬁorivarrast moodustada, lõigatakse ühepikkusteks
pulkadeks ja asetatakse teine-teise kõrvale lamedale plaadile. Neid vardaid kuumutatakse seni,
kuni klaaspulgad hakkavad sulama, kuid ei muuda veel oma kuju. Samal ajal võetakse valmiva

134

Fotod Sarpellon, G. Miniature Masterpieces. Lk.36 – 37, 39
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varda keskmesse jääv varras, kuumutatakse üles ja rullitakse aeglaselt paralleelselt üle ettekuumutatud varraste. Nii moodustub uus, keerukam mosaiikvarras. Mõnikord lisatakse ka kiht värvitut
sulaklaasi mosaiikvarraste kihi vahele. Seda protseduuri saab korrata mitu korda, varieerides ja
ette valmistades erineva mustriga mosaiikvardaid, liites neid üksteisega uuteks, üha keerukamateks mosaiikvarrasteks. Mosaiikvarrastest koostatud klaasikogum kuumutatakse ühtlaseks massiks
ja venitatakse väiksema läbimõõduga vardaks. Erinevate milleﬁorivarraste kõikvõimalikud kombinatsioonid ja keerukate milleﬁorivarraste varieeruv ülesehitus annab lugematul hulgal võimalusi
uute mustrite moodustamiseks.

Varsti pärast keerukate milleﬁorivarraste valmistamise algust alustas oma isa kõrval tööd poeg
Giacomo Franchini, kes asus eksperimenteerima ﬁguratiivsete, sealhulgas portreemosaiikvarraste
valmistamisega. Eksperimenteerimise algusjärgus valmisid lihtsamad looma-, lille-, numbrite ja
tähtede kujutistega mosaiikvardad. Samm-sammult liiguti keerukamate mustritega mosaiikvarraste
loomise poole, mille valmistamiseks oli vajalik paljude üksikute detailide eelnev valmistamine.
Mosaiikvarda valmistamiseks kasutati ettevalmistatud mosaiikdetailidega koos sageli ka kuuma
klaasi lisamist otse ahjust. Gondlikujutisega mosaiikvarda (PILT 80)135 loomiseks on kasutatud
erinevaid võtteid. Gondel on koostatud varem valmistatud mosaiikdetailidest, taevas on
moodustatud otse ahjust võetud helesinisest klaasist, neid ümbritsev roosa taustatooniga ovaalne
raam koosneb aga tähemotiividega mosaiiklõikudest.

PILT 80 – Gondlikujutisega mosaiiklõik. Giacomo Franchini.
Veneetsia. 1843. – 1846. aasta. D umbes 0,8 – 1,4 cm

Neid kauneid milleﬁori- ja ﬁguratiivsete mosaiikvarraste lõike kasutades loodi mitmesuguseid
esemeid, näiteks noapäid ja paberiraskusi ehk paberipressisid (i.k. paperweight), mis said 19.
sajandi teises pooles moeasjadeks nii Euroopas kui ka Amreerikas.

Veneetsia ei olnud ainuke paikkond, kus sel perioodil mosaiikesemeid valmistati. Samal ajal
valmistasid milleﬁoritehnikas lõhnaõlipudeleid, vaase, kirjutuslauakomplekte, terariistade päid
ja suurel hulgal paberipressisid (PILT 81)136 Böömimaa, Sileesia (praegune Poola), Prantsusmaa
ja Suurbritannia klaasivabrikud. Suhteliselt odavad uudistooted – paberipressid – sisaldasid
milleﬁori- ja leekpõletitehnikas valmistatud detaile. Nende luubitaoline kuppel suurendas kujutiste
kaleidoskoopilist toredust ja sära. Birminghami klaasiﬁrmad korraldasid 1849. aastal näituse
milleﬁoritehnikas paberipressidest ja 1851. aastaks oli nende populaarsus jõudnud Ameerikasse,

135

Foto Sarpellon, G. Miniature Masterpieces. Lk. 47

136

Fotod Reilly, P. Paperweights. Lk. 11 / Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 201
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A

B

C

PILT 801 – Paberipressid. Inglismaa (A), Veneetsia (B), Prantsusmaa (C). 19. sajand

kus paperweight’id on populaarsed tänapäevani. Ameerikasse viisid milleﬁoritehnika Euroopast
sisserännanud klaasimeistrid ja 1850. – 60. aastate ameerika paperweight’id on tugevate Euroopa
mõjutustega.137
Paberipresside hullus kestis Euroopas umbes kümmekond aastat, kuid kollektsionääride seas
pole nad aktuaalsust kaotanud tänaseni. Muranol oli see aga vaid eelmänguks Aleksandria, Rooma
ja renessanssperioodi mosaiikesemete massilisele taasinterpreteerimisele, mis kestis 20. sajandi
20. aastateni.

Veneetsias jätkusid Giacomo Franchini katsetused üha keerukamate kujunditega, sealhulgas inimnäoga. Inimnäo kujutamine mosaiiktehnikas oli tuntud juba Aleksandria ja Rooma klaasimeistrite
seas, kes olid saavutanud selles vallas ka erakordseid tulemusi. Giacomo Franchini töötas välja väga
peente klaasvarraste toon toonis värvivaliku, mis võimaldas näo kujutisele anda plastilise tunnetuse,
seda valguse ja varju abil modelleerides.

PILT 82 – Angelina portreega mosaiiklõigud.
Giacomo Franchini. Veneetsia. Aastad 1845 – 1847.
D umbes 0,9 – 1,2 cm

Arvatavasti esimene tõeliselt õnnestunud mosaiikportree on miniatuurne Angelina portree
(PILT 82)138. Täiuslikult ovaalne nägu, mis on raamistatud hoolikalt seatud juuksekiharatega, on
kallutatud tagasihoidlikku poosi, mida rõhutavad ka langetatud silmad. Tema peente näojoonte

137

Reilly, P. Paperweights. Lk. 11

138

Foto Sarpellon, G. Miniature Masterpieces. Lk. 71
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esiletoomiseks on kasutatud mitmete varjunditega roosat. See portree annab edasi portreteeritava
naiselikku sarmi, kuid kannab ka autori tundeõrnust modelli vastu.
Portree valmistamine nõudis ülisuurt tehnilist meisterlikkust. Giacomo Franchini erakordseid
oskusi näitab ka Garibaldi portree (PILT 83)139. Selle portree puhul on eriti märkimisväärne
tooninüansside järgnevus. Tänu värvide laiale valikule suutis meister anda portreele nii kolmemõõtmelise kvaliteedi kui ka hajutada erivärviliste klaasvarraste piirjooni. Franchini, kes saatis
mosaiikplaadi Garibaldile kingituseks, pälvis 1867. aastal ka tema isikliku tänukirja.
Franchinide töö oli fundamentaalse tähtsusega nii tema kaasaegsetele kui ka hilisematele
klaasimeistritele.

PILT 83 – Garibaldi portreega mosaiiklõik metallraamis.
Giacomo Franchini. 1862. aasta. D 2,3 cm

Vicenzo Moretti (Veneetsia ja Murano Klaasikompaniist) järgib oma loodud milleﬁorivarrastes
samu põhimõtteid kui Franchini, ehitades ümber keskse varda kiht-kihilt üha uusi, ettevalmistatud
mosaiikvarrastest kihte (PILT 84)140. Erinevalt Franchinist, kes kasutas enamasti õrnu ja läbipaistvaid
toone, kasutab Moretti peamiselt opaakvalget, -sinist, -punakaspruuni ja musta.

1870. aastatel said Veneetsia ja Murano klaasimeistrid täiendavat inspiratsiooni antiiksetest
mosaiikesemetest ja asusid selles vallas eksperimenteerima. Murano Klaasimuuseum oli
just sel perioodil saanud annetusena hulgaliselt rooma klaasesemeid, sealhulgas arvukalt
mosaiikanumate fragmente.141 Seega oli Murano klaasimeistritel palju materjali, mille põhjal
antiikseid mosaiikesemeid kopeerima hakata.
Varastes etappides katsetasid Murano klaasimeistrid mosaiikklaasi valmistamist puhumistehnikaga, kuid hülgasid selle ja “leiutasid” taas antiiktehnika, milles esimesena sulatati mosaiikosadest
lame plaat, siis koolutati see soovitud kujuga vormile ja lõpuks lihviti ja poleeriti, et saavutada
soovitud lõpptulemust. Muraanolastel õnnestus antiikklaasi kopeerimine suurepäraselt, värve ja
vorme jäljendati täiuslikult.
Uusi klaasesemeid demonstreeriti 1878. aastal Pariisi maailmanäitusel.

139

Foto Sarpellon, G. Miniature Masterpieces. Lk. 80

140

Foto samas, lk. 95

141

Sarpellon, G. Miniature Masterpieces. Lk. 100
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PILT 84 – Mosaiikmustrid. V. Moretti ja L. Della Venezia. Veneetsia. 1873. aasta. D umbes 0,6 – 2,8 cm

PILDIL 85142

on suursugune mosaiiktaldrik, mis on identne ühe vana taldrikuga Murano Klaasi-

muuseumis. See on valmistatud sügavkollastest tähemustriga mosaiiklõikudest ja sisaldab kuldklaasi ja sinaka läikega pruuni klaasi tükke. Taldriku mustris paikneb ka üksik mosaiiklõik tähtedega
V ja M, viidates taldriku autorile Vicenzo Morettile.

PILT 85 – Mosaiiktaldrik ja selle detail. V. Moretti. Veneetsia. 1878. aasta. D 29,2 cm

142

Foto Sarpellon, G. Miniature Masterpieces. Lk. 101
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PILT 86 – Llille, linnu ja liblikakujutistega mosaiikkauss ja mosaiikmustrite kavandid. V. Moretti.
Veneetsia. 1880. aasta. Kausi K 11,7 cm

Loomulikult eelnes anuma valmistamisele pikk kavandamisperiood, mida saab jälgida tänu
Morettide perekonnas säilinud V. Moretti sket šivihikule. PILDIL 86143 on näha pliiatsiga joonistatud
kavand, mis kujutab lindu oksal ja selle järgi loodud mosaiiklõiku. Nimetatu koos liblikatest ja
tulpidest mosaiiklõikudega moodustab kausi, mille serva ääristab võrkmosaiikvarras.

PILT 87 – Veneetsia ja Murano Klaasikompanii mosaiikmustrite näidised. V. Moretti.
Veneetsia. 1881. aasta. Ühe näidise suurus umbes 4 x 4 cm

143

Foto Sarpellon, G. Miniature Masterpieces. Lk. 115
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Mosaiikmustrite rohkusest ja ilust annavad tunnistust Veneetsia ja Murano Klaasikompanii
toodangu mosaiiknäidised (PILT 87). Need imiteerivad hellenismi ja roomaaegseid mustreid,
näiteks triibuline mosaiikmuster, marmormosaiik, spiraal-, tähe- ja täpimotiiv. Kõikide, eriti aga
taimemotiividega mustrite puhul on tunda uuenduslikku lähenemist. Tulbimotiiv tundub olevat
Moretti lemmikmotiiv, samuti esineb palju aedkannikese kujutisega mosaiiknäidiseid.
Murano klaasimeistrid nimetasid rooma mosaiikanumate eeskujul valminud klaasanumaid vetri
murrini, mis oli termin mosaiikvarraste lõikudest ehk murrinedest koosnevatele mosaiikanumatele.

Ka kuulus klaasivalmistajate perekond Barovier´d, kellest oli juttu juba 15. sajandi Veneetsia
mosaiikklaasi peatükis (lk 57 – 58), valmistas muu klaasitoodangu hulgas ﬁguratiivseid mosaiikvardaid. Barovier´de perekond armastas kõige enam taimemotiividega mosaiikvardaid: kõikvõimalikud lehed ja lilled, s.h. näiteks tulbid ning lootosed, ilmuvad nii väikestel, ehete loomiseks
mõeldud miniatuursetel objektidel kui ka anumatel.
Juba 1895. aastal demonstreerisid Barovier´d oma teadlikkust uutest kunstisuundadest suurel
klaasinäitusel Muranol. Kuid alles uue sajandi esimesel kümnendil võtsid ka teised klaasivalmistajad omaks juugendstiili kontseptsiooni ja lähenesid klaasile värskete ideedega, lõpmatu hulga
uute vormide ja värvidega. Taimemotiividega mosaiikklaas mängis sellel uuendusteperioodil
võtmerolli (PILT 88)144.

PILT 88 – Puhutud vaas mosaiiklõikudega. F. Toso.
Veneetsia. Aastad 1910 – 1915.

Giuseppe Barovier 1913. aastal loodud paabulinnuga mosaiiklõigus (PILT 89)145 moodustab kõrge kunstiline tase suurepärase harmoonia tehnilise asjatundlikkusega. Tehniliselt on mosaiiklõik
väga keerukas, enamik mosaiiklõigu pinnast on koostatud n.ö. ahjusuu juures, kus järk-järgult
klaasikihte lisades on moodustatud keerukas struktuur.
Giuseppe Barovier töötas sageli koos disainer Vittorio Zecchin’iga. Sellest koostööst on valminud
säravate värvidega maastikuga mosaiikplaat (PILT 90)146, mille on kujundanud Zecchin. Nelja puu
lehestikud on moodustatud mosaiiklõikudest. Heinamaa, pilved ja taevas koosnevad väikestest
erivärvilistest klaasitükkidest, mis kokkusulatatuna loovad impressionistide maalidele sarnase efekti.

144

Foto Sarpellon, G. Miniature Masterpieces. Lk. 166

145

Foto samas, lk. 144

146

Foto samas, lk. 160
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PILT 90 – Maastikuga mosaiikplaat.
Giuseppe Barovier ja Vittorio Zecchin.
Veneetsia. 1914. aasta. 25 x 28 cm

PILT 89 – Paabulinnu kujutisega mosaiiklõik. Giuseppe
Barovier. Veneetsia. 1913. aasta. D umbes 2,8 cm

Need Barovier´de eksperimendid lõpetasid ﬁguratiivsete mosaiiklõikude kuldse ajastu. Teist tüüpi
mosaiiklõikude jaoks oli see aga uue produktiivse perioodi algus.

Olles saanud inspiratsiooni ja innustust hellenistlikest ning rooma mosaiikesemetest, lõid
19. sajandi ja 20. sajandi alguse klaasimeistrid kõrgetasemelisi mosaiikklaasist esemeid.
Veneetsias ja Muranol 19. sajandi 30. aastatest kuni 20. sajandi 20. aastateni valmistatud
figuratiivsete motiividega mosaiiklõikude silmapaistev kvaliteet on jäänud ületamatuks
tänapäevani.

SELLES PEATÜKIS KASUTATUD ALLIKAD:
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7. PEATÜKK

MOSAIIKKLAAS TÄNAPÄEVA
KLAASIKUNSTNIKE VÄLJENDUSVAHENDINA
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses sai klaasikunst suuri mõjutusi uutest kunstisuundadest (nt.
juugend, art deco, impressionism). Ka samal perioodil kiiresti arenenud tehnoloogia lubas vaadata
uue pilguga vanadele töömahukatele klaasitehnikatele. Klaasikunstnikud eksperimenteerisid
vanade tehnikatega, lisades omalt poolt värskeid ideid ja uudset suhtumist.
Mosaiikklaasi jõuline ja huvitav areng Veneetsias alates 19. sajandi keskpaigast on jätkuvalt läbi
20. sajandi kestnud tänapäevani.

Suuri muutusi tõi klaasikunsti 1960. aastatel Ameerikast alguse saanud stuudioklaasi liikumine,
mis haaras klaasikunstnikke kogu maailmas. Info levitamine ja kogemuste vahetamine tõi kaasa
ideede tohutu kasvu. Vanade tehnikate (pâte de verre, cire perdue, leekpõletitehnika, liivavalu,
graveerimine, klaasimaal, mosaiikklaas jt.) kombineerimine uute tehnoloogiliste võimalustega
avardasid tunduvalt klaasiga tegelevate inimeste arusaamist ja suhtumist klaasi. Klaasi hakati
käsitlema kui loendamatuid loomingulisi võimalusi pakkuvat meediumi.

Veneetsia klaasikunstnike ja nende tehnikate mõju klaasikunsti arengule 20. sajandil on olnud
ülimalt kaalukas. 1970. aastate alguses külastasid eri maade klaasikunstnikud just Veneetsiat,
eesmärgiga õppida seal traditsioonilisi veneetsia klaasitehnikaid.
Võib öelda, et kõik tänapäeval mosaiikklaasiga tegelevad klaasikunstnikud on ühel või teisel moel
õppinud veneetsia klaasimeistritelt. Pärinedes ise Veneetsiast, käies seal õppimas või omandades
teadmisi ja oskusi õpetajailt, kes on õppinud Veneetsias – nii on levinud mosaiikklaasialased teadmised kogu maailmas.
20. sajandil mosaiiktehnikat viljelevate kunstnike ring on lai. Silmapaistvamalt tõusevad neist esile
sakslane Klaus Moje, kes elab praegu Austraalias, ameeriklased Richard Marquis ja Dante Marioni,
taanlane Tobias Møhl, veneetslased Carlo Scarpa, Alfredo Barbini, Laura Diaz de Santillana ja
Cristiano Bianchin, austraallane Giles Bettison ning jaapanlane Yoichi Ohira.

Nii tänapäeval mosaiiktehnikat kasutavate kunstnike loomeprintsiibid kui ka mosaiikklaasi
tehnoloogia arengud vääriksid põhjalikku käsitlemist uutes uurimistöödes. Siinkohal piirdun vaid
illustreeriva pilguheiduga 20. ja 21. sajandi klaasikunstnike mosaiiktehnikas loodud teostele.
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Sajandeid vanad mosaiikklaasi traditsioonid ja antiikse mosaiikklaasi pärand inspireerivad
ka kaasajal klaasikunstnikke eksperimenteerima mosaiikklaasi tehnikas ning looma teoseid, mis
väärtustavad sidet kaugete aegadega, luues kaasajas uusi väärtusi novaatorlike ideede,
kaasaegse vormikeele ja tehniliste uuenduste kaudu.

Tobias Møhl, s. 1970, taanlane
Taldrik 1998
D 65 cm

Dante Marioni, s. 1964, ameeriklane
Mosaiikvaasid 1998, 1999
K 87,5 cm – 102 cm
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Carlo Scarpa, 1906 – 1978, itaallane
Mosaiikkauss Umbes 1936 – 1938
D 19,1 cm, K 3 cm

Carlo Scarpa, 1906 – 1978, itaallane
Mosaiikkauss Umbes 1940

Alfredo Barbini, s. 1912, itaallane
Rifrazioni, Opera 3 1996
D 57 cm
Alfredo Barbini, s. 1912, itaallane
Primavera 1968
D 36,4 cm
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Giles Bettison, s. 1966, austraallane
Cell No 1 & Cell No 1a 1999

Giles Bettison, s. 1966, austraallane
Nimeta 1995
Vasakpoolne K 11 cm, parempoolne K 21 cm

Giles Bettison, s. 1966, austraallane
Nimeta 1998
Vaas taga vasakul K 13 cm, madal kauss D 34,5 cm, vaas K 28 cm
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Richard Marquis, s. 1945, ameeriklane
Granulane vase / anvil glass wood (rubber rooster) 1998
90 x 90 x 38 cm

Richard Marquis, s. 1945, ameeriklane
Marquiscarpa N-1 1991-1992
Laius 33 cm
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Klaus Moje, s. 1936, sakslane/austraallane
Nimeta 1987
45 x 45 cm

Klaus Moje, s. 1936, sakslane/austraallane
Nimeta 1975
D 15 cm, K 4 cm

Tapio Wirkkala, 1915 – 1985, soomlane
Vaagen Murano, 1960. – 1970. aastad
D 39 cm

Mosaiikklaas | Eeva Käsper-Lennuk 2003

77|

I OSA – MOSAIIKKLAASI AJALUGU |
7. peatükk | Mosaiikklaas tänapäeva klaasikunstnike väljendusvahendina

Cristiano Bianchin, s. 1963, itaallane
Bulbo 1996
30 x 18 cm
Cristiano Bianchin, s. 1963, itaallane
Omaggio a Carlo Scarpa 1995
K 19,5 cm

Yoichi Ohira, s. 1946, jaapanlane
Metamorfosi 2000
K 17,5 cm

Laura Diaz de Santillana, s. 1955, itaallane
Nile 1996
Laius 72 cm
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Fulvio Bianconi, 1915 – 1996, itaallane
“Merletto” vaas Umbes 1947 – 1950
K 18 cm

Ercole Barovier, 1889 – 1974, itaallane
“Dorico aquamare” vaas 1960
K 35,4 cm

Archimede Seguso, s. 1909, itaallane
“Composizione lattimo” vaasid 1954
Vasakpoolne K 32,5 cm, parempoolne K 24,5 cm
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Stephen Rolfe Powell, s. 1951, ameeriklane
Lemon Jupiter Smith 1998
Maksimaalne D 60 cm, K 112 cm
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Eessõna
Klaasil on loendamatul hulgal erinevaid retsepte, millest igaüks annab erinevate keemiliste ja
füüsikaliste omadustega klaasi. Seega ei ole klaas spetsiiﬁline keemiline ühend.
Klaasi keemiline koostis määrab klaasi füüsikalise omaduse – soojuspaisumise ehk joonpaisumise. Soojuspaisumine on keha mõõtmete muutumine soojenemisel. Erinevate klaaside
koos kasutamisel peavad nende soojuspaisumistegurid ehk joonpaisumiskoeﬁtsendid olema
võrdsed. Erineva joonpaisumiskoeﬁtsendiga klaaside koos kasutamine on üks klaasi sisepinge
tekkimise põhjustest. Olenevalt sisepinge suurusest klaas mõraneb või puruneb lühema või
pikema aja jooksul.147
Erinevate klaaside kooskasutamisel kuummenetluses peavad nende joonpaisumiskoeﬁtsendid
olema võrdsed, vastasel korral puruneb ese jahutamisel. Väikese vahe korral joonpaisumis
koeﬁtsentides võib pinge jääda alguses märkamata ning ese võib puruneda alles mõne aja
möödumisel.148
Just võrdse joonpaisumiskoeﬁtsendiga erivärviliste klaaside keetmine nõuab suuri oskusi.
Erivärviliste klaaside saavutamiseks kasutatakse klaasi koostises mitmeid aineid. Eri koostisega
klaaside joonpaisumiskoeﬁtsentide ühtlustamine on keerukas ülesanne ka tänapäeval.
Kõik see on oluline mõistmaks vanade mosaiikesemete väärtust ja nende loojate suuri oskusi
mitte ainult keerulistes valmistamismeetodites, vaid ka klaasi keetmisel. Kui klaaside keetmisel
oleks esinenud juhuslikkust, ei oleks klaasesemed püsinud tervetena.

Magistritöö mosaiikklaasi tehnoloogia osa sisaldab kuut peatükki.

Kaks esimest peatükki kajastavad kogenud klaasimeistri Bill Gudenrathi mosaiikklaasitehnika
demonstratsioone. Ameeriklane Bill Gudenrath on paljude aastate jooksul uurinud vanu
mosaiikesemeid ja leidnud tähtsaid mikroskoopilistel uurimistel põhinevaid tõestusi nende
valmistamismeetodite kohta. Nende põhjal on ta rekonstrueerinud oletatavad tööprotsessid, mis
sisaldavad mitmeid keerulisi etappe ja eeldavad klaasimeistrilt suurt tehnilist meisterlikkust ning
loovat suhtumist materjali.

Kolmandas peatükis demonstreerib klaasikunstnik Dante Marioni koos oma meeskonnaga
mosaiik- ja puhumistehnikas vaasi valmistamist. Dante Marioni looming on tuntud oma

147

Sarapu, T. Antiikklaasi seletussõnastik. Lk. 18, 20

148

Saare, M. Klaasitehnoloogia loengute materjalid.

Mosaiikklaas | Eeva Käsper-Lennuk 2003

82|

II OSA – MOSAIIKKLAASI TEHNOLOOGIA |
Eessõna

elegantsete vormide ja selgete värvilahenduste poolest. Vormikäsitluses on Marioni saanud
inspiratsiooni Itaalia renessanssperioodi vormiesteetikast. Mosaiiktehnikat nimetab Marioni oma
lemmikuks. Dante Marionis on ühendatud andekas kunstnik ja meisterlik klaasipuhuja, see kooslus
võimaldab klaasiloomingus saavutada tõeliselt isikupäraseid tulemusi.

Tehnoloogia osa kolm viimast peatükki käsitlevad minu eksperimente mosaiikklaasitehnikas.

Neljas peatükk kirjeldab mosaiikklaasist vaagna valmistamist Orreforsi Klaasivabrikus rahvusvahelisel workshopil 1999. aastal. Oma loomingu teostamisel olid mul abiks Orreforsi ja Sandviki
klaasivabriku professionaalsed klaasipuhujad. Mosaiikklaasitehnikaga ei olnud nad varem kokku
puutunud, seega olid nemadki suhteliselt uudses situatsioonis.

Viiendas peatükis on kirjeldatud minu kavandi põhjal mosaiikvarda valmistamist kimbu meetodil.
Töö toimus Saksamaal Lauscha Värvilise Klaasi Vabrikus, kus sealsed klaasimeistrid on spetsialiseerunud klaasvarraste valmistamisele.

Viimane peatükk kajastab eksperimente autoritehnika – liivmosaiiktehnika – väljatöötamisel. Töö
toimus EKA klaasikunsti osakonna Raja tänava töökojas, abiks klaasikunsti osakonna meistrid
Toomas Riisalu ja Heldur Pendla, kes ei olnud sellise tehnikaga varem kokku puutunud. Raja
tänava eksperimentidest saadud kogemused kinnitavad, et ka piiratud tehniliste võimaluste ja
oskuste juures on võimalik saavutada häid tulemusi.
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1. PEATÜKK

MOSAIIKVARRASTE JA -KAUSI VALMISTAMINE

149

B. Gudenrath, New Yorgi Eksperimentaalse Klaasi Töökoda

Hellenismi klaasimeistrite poolt 3. sajandil e. Kr. ulatuslikult praktiseeritud mosaiikkausi
valmistamise meetod.
See tööprotsess on jäädvustatud New Yorgi Eksperimentaalse Klaasi Töökojas (New York
Experimental Glass Workshop). Klaasimeister on Bill Gudenrath.

Tööprotsessi kirjeldused:
Võrkmosaiikpulga valmistamine
Mosaiikvarda valmistamine ja mosaiiklõikude lõikamine

2–4
5 – 11

Mosaiiklõikudest klaasplaadi sulatamine

12 – 18

Mosaiikkausi koolutamine

19 – 25

1. Mosaiikklaasist kauss,
ilmselt valmistatud Ida-Vahemere
maades. 2. sajand e.Kr.
D 12,7 cm, K 6 cm

2. Võrkmosaiikpulga
valmistamine kausi serva
jaoks. Naabli150 otsa võetud
koonilise vormiga klaasikogumi
küljele lisatakse jäme
opaakvalge klaasniit.

3. Pärast üleskuumutamist
vormitakse koonusekujulise
klaaskogumi otsa silmus,
millesse kinnitatakse konks.

149

Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 213, 219 – 221

150

Naabel (i. k. punty), piibust väiksema läbimõõduga terasvarb, millele võetakse puhutud klaasese edasiseks kuumtöötlemiseks.
Samuti kasutatakse naableid niisuguste klaasliidete tegemiseks, mida ei ole vaja puhuda. Naableid tehakse erisuguste otstega.
Naablile võetakse klaas, mida vormitakse ja millele kinnitub töödeldava eseme põhi. Vahel on naabli otsas terasketas, veidi
väiksem puhutava eseme põhjast, millele klaasvorm võetakse. Saare, M. Klaasitehnoloogia loengute materjalid
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4. Konksu keerutades
tõmmatakse naablit aeglaselt
eemale, venitades klaasvarrast
pikemaks.

5. Mosaiikvarda valmistamine. Pehme opaakvalge
lamedaks vormitud klaasmass,
mis on kaetud õhukese värvitu
klaasi kihiga, venitatakse laiaks
klaaslindiks.

6. Varem ettevalmistatud
opaakvalge klaaspulk, mis
on ümbritsetud tumeda
klaaskihiga, lisatakse risti
laia klaaslindi otsale. Seejärel
keritakse klaaslint ümber pulga.

7. Klaaslinti rullitakse
seni, kuni klaasvarras on
ümbritsetud 2 – 3 klaaskihiga.
Seejärel lõigatakse saadud
silindrikujuline klaaskogum
naablist lahti ja pööratakse
otsale (püsti).

8. Naabel, mille otsa on
vormitud paks kuumast klaasist
ketas, liidetakse silindrikujulise
klaaskogumi otsa.

9. Pärast üleskuumutamist ja
rullimislaua peal vormimist
kaetakse klaaskogum veel ühe
klaaskihiga ja seejärel liidetakse
klaaskogumi teisele otsale
teine naabel.
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10. Silindrikujulist
klaaskogumit venitatakse
kummastki otsast seni,
kuni soovitud diameetriga
klaasvarras on saavutatud.
Saadud varras asetatakse
jahutusahju.

11. Mosaiiklõikude lõikamine.
Pärast jahutamist lõigatakse
saadud mosaiikvardad
umbes 6 mm paksusteks
mosaiiklõikudeks.

12. Sulatamine.
Mosaiiklõigud asetatakse külg
külje kõrvale keraamilisele
plaadile. Mosaiiklõikudele
võib lisada ka teisi erinevate
mustrite ja värvidega
mosaiikosi. Seejärel asetatakse
mosaiiklõikudega plaat ahju.

13. Kui mosaiiklõigud on
pehmeks sulanud, surutakse
neid külgedelt veidi kokku,
et täituksid ka väikesed
tühjad kohad lõikude vahel.
Tulemuseks on ühtlane
ümmargune klaasplaat.

14. Klaasi pealispind surutakse
siledaks. Koos uuesti
kuumutamisega korratakse
seda ja eelmist sammu
mitu korda, et saavutada
ühtlaselt siledaks sulanud
mosaiiklõikudega klaasplaat.

15. Võrkmosaiikvarda lisamine
servale. Varrast hoitakse
ahjus nii, et umbes 15 – 20
cm klaasvarda otsast sulaks
pehmeks.

Mosaiikklaas | Eeva Käsper-Lennuk 2003

86|

II OSA – MOSAIIKKLAASI TEHNOLOOGIA |
1. peatükk | Mosaiikvarraste ja -kausi valmistamine

16. Kuum klaasvarda ots
lisatakse kiiresti klaasplaadi
servale ja keeratakse osaliselt
ümber serva. Protsessi käigus
jahtunud klaasplaat koos
osaliselt liidetud vardaga
kuumutatakse uuesti ja
jätkatakse varda lisamist servale.

17. Kui kogu klaasplaadi
serv on võrkmosaiikvardaga
ümbritsetud, eemaldatakse
ülejäänud varda osa ning
klaasplaati ümbritseva
võrkmosaiikvarda kaks otsa
ühendatakse.

18. Järgneb kuumutamine ja
varda surumine klaasplaadi
serva vastu. See silub klaasplaadi
ja selle serva ääristava
võrkmosaiikvarda liitekoha.

19. Koolutamine. Kuum
ja pehmenenud klaasplaat
“laotatakse” poolkerakujulisele
keraamilisele vormile.

20. Klaasplaat ja vorm
asetatakse ahju ja kui klaas
kuumeneb, vajub ta iseenda
raskuse tõttu vastu vormi.

21. Kuna klaas voolab
allapoole, saavutavad
mosaiiklõigud viltuse kalde.
Lisaks venib klaas ülevaltpoolt
veidi õhemaks, samal ajal
kui alumine serv vajub pisut
paksemaks.
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22. Kõik voldid, mis
kooldumisel võivad kausi
alaservale tekkida, saab suruda
lamedaks.

Mosaiikklaas | Eeva Käsper-Lennuk 2003

23. Kuumale objektile
koputatakse järsult mõned
korrad, et ta paremini vormist
lahti tuleks. Pärast jahutamist
võib kausi sisepinda ja
vajadusel ka välispinda lihvida,
et eemaldada soovimatuid
ebatasasusi, ja poleerida.
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2. PEATÜKK

MILLEFIORIVARDA JA VORMIPUHUTUD
MILLEFIORIPUDELI VALMISTAMINE
151

B. Gudenrath, New Yorgi Eksperimentaalse Klaasi Töökoda

Veneetsia renessanss-klaasimeistrite poolt 15. sajandi lõpus A.D. loodud lillemustriliste
milleﬁorianumate valmistamise meetod.
Ka see tööprotsess on jäädvustatud New Yorgi Eksperimentaalse Klaasi Töökojas. Klaasimeister
on Bill Gudenrath.

Tööprotsessi kirjeldused:
Milleﬁorivarda valmistamine

2–3

Kuldlehe lisamine

4

Milleﬁorilõikude võtmine klaasmullile

5

Vormipuhumine

6–8

Klaaspudeli puhumine ja vormimine
Klaaslindi lisamine pudeli servale

1. Miniatuurne milleﬁoripudel. Pudel on valmistatud
tumesinisest klaasist, millele
on lisatud kuldleht ja mosaiiklõigud, servale on keritud valge
klaaslint.

151

9 – 10
11

2. Milleﬁorivarda valmistamine. Naabli otsa võetakse
kuum klaaskogum ja pressitakse tähekujulisse metallvormi.
Klaaskogumile võetakse peale järjest uusi, omavahel kontrastsetes
toonides klaaskihte. Pärast igat uut kihti surutakse klaaskogum
järjest suuremasse, veidi erinevasse tähekujulisse vormi.

Tait, H. Five Thousand Years of Glass. Lk. 213, 228 – 229
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5. Milleﬁorilõikude võtmine
klaasmullile. Keraamilisele
plaadile asetatud milleﬁorilõike
kuumutatakse ahjus. Kui
milleﬁorilõigud on hakanud
sulama, rullitakse kullaga
kaetud klaasmulli nende peal,
korjates nii milleﬁorilõigud
klaasile.

3. Pärast viimase klaaskihi
pealevõtmist rullitakse
silindrikujuline klaaskogum
siledaks, kuumutatakse ja
teisele otsale liidetakse teine
naabel. Mõlemast otsast
tõmmates venitatakse klaas
pikaks mosaiikvardaks (vahel
isegi üle 9 meetri pikkuseks).
Jahtunud mosaiikvarras
lõigatakse lõikudeks.

4. Kuldlehe lisamine /
Kuldamine. Puhumispiibu
otsa võetud silindrikujulist
klaasmulli rullitakse üle
rullimislaual asuva kuldlehe.
Kuld sulab koheselt klaasi
pinnale.

6. Vormipuhumine.
Tööprotsessi käigus jahtunud
klaasmull kuumutatakse
üles ja pärast rullimislaual
vormimist puhutakse klaasmull
tähekujulisse metallvormi.

7. Klaasipiipu puhutakse õhku 8. Klaasmull eemaldatakse
tugeva survega, et klaas jõuaks vormist. Metallvormi ülalt
igasse vormi nurka.
laieneva proﬁili tõttu saab seda
kergesti teha.
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9. Klaaspudeli puhumine ja
vormimine. Klaasmulli veel
kord puhudes antakse pudeli
kehaosale soovitud mõõt.

152

10. Piibu lähedalt klaasi
švakkidega152 kokku vajutades
ja samal ajal väljapoole
tõmmates vormitakse
pudeli kaelaosa. Pudeli põhi
vormitakse lamedaks. Pudel
võetakse põhja alt naabli otsa.

11. Klaaslindi lisamine
pudeli servale. Klaasipiibust
lahti löödud pudeli kaelaosa
kuumutatakse ja vormitakse.
Pudelit naabli otsas pöörates
lisatakse servale opaakvalge
klaaslint.
Naablilt eemaldatud pudel
vajab ühtlaselt aeglast
jahutamist jahutusahjus.

švakid (i. k. jacks), koosnevad kahest käepidemete külge kinnitatud ümarrauast harust, mille otsad on kas ümarad või
terakujulised. Neid kasutatakse klaasmulli vormimisel, suudmeosa avamisel, jne. Saare, M. Klaasitehnoloogia loengute
materjalid.
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3. PEATÜKK

MOSAIIKVAASI VALMISTAMINE

153

Dante Marioni ja tema meeskond, Benjamin Moore’i stuudio Seattle, USA

Dante Marioni ja tema meeskond – Paul Cunningham, Nadege Desgenetez, Robbie Miller, Janusz
Posniale ja Preston Singletary.
Mosaiikvaasi valmistamine toimus Benjamin Moore´i stuudios Seattle´is USAs.

153

Oldknow, T. Dante Marioni: blown glass. Lk. 141 – 147
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1. Esmalt valmistatakse
mosaiikvardad. Selleks
võetakse klaasiahjust
klaaskogum, mida rullitakse
värvilise klaaspuru sees.

2. Rullimislaual vormitakse
kuum klaaskogum
neljakandiliseks.

4. Kui mosaiikvarras on
jahutatud, lõigatakse see
lõikudeks. Mosaiiklõigud,
mis hakkavad moodustama
vaasi kehaosa, paigutatakse
hoolikalt suurele metallplaadile
soovitud mustrisse.

5. Mosaiiklõigud, mis hakkavad 6. Plaati kuumutatakse 1204ºC
moodustama vaasi kaelaosa,
juures, kuni klaas hakkab
paigutatakse eraldi väiksemale sulama.
metallplaadile.
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3. Klaas taaskuumutatakse ja
redelil seistes lastakse klaasil
vertikaalselt venida. Teine
meister aitab klaaskogumit
pikaks mosaiikvardaks
venitada.
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7. Vahepeal valmistatakse
puhumispiibu otsa klaasketas.

8. Mosaiiklõikudest plaat
rullitakse klaaskettale.

11. Vaasi kaelaosa hakkab
10. Vaasi kaela kuumutatakse
154
soojendusahjus ja vormitakse saama soovitud kuju.
rullimislaual korduvalt. Pildi
esiplaanil on juba näha samal
ajal loodud vaasi kehaosa
valmistamiseks vajaminev
klaasketas.

154

9. Siis suletakse
mosaiiklõikudest silinder
hoolikalt. Sellest saab vaasi kael.

12. Vaasi kaelaosa servale
lisatakse peen klaaslint.

soojendusahi ehk muhvel (i. k. glory-hole) on puhutava klaaseseme ja vajalike klaasliidete soojendamiseks töö käigus,
värvipulkade ettesoojendamiseks jms. See koosneb metallsilindrist, mis on tulekindla materjaliga vooderdatud ja
varustatud gaasipõletiga. Saare, M. Klaasitehnoloogia loengute materjalid.
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13. Suur mosaiiklõikudega
plaat on kuumutamiseks
valmis.

14. Ühtseks sulatatud suur
mosaiikplaat rullitakse
puhumispiibule. Sellest saab
vaasi kehaosa.

15. Silindrikujulise
mosaiikplaadi külg suletakse
hoolikalt.

16. Protsess võtab veidi aega.

17. Mosaiiksilinder suletakse
värvitust klaasist kettaga. Nüüd
on sellest saanud suletud
silindrikujuline klaasmull.

18. Silindrikujulist klaasmulli
kuumutatakse ja rullitakse
hoolega, enne kui minnakse
klaasipuhumispinki eset
vormima ja puhuma.
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19. Vaasi kehaosa hakkab
saama soovitud kuju.

20. Vaasi põhjaosa servale
lisatakse klaaslint.

22. Samal ajal kui vaasi
23. Mõlemad üleskuumutatud
kehaosa üles kuumutatakse,
vaasi osad, nii kael kui ka
kontrollitakse kaelaosa suurust. kehaosa, ühendatakse.
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21. Vaasi põhja alla kinnitatakse
metallnaabel, vaas lüüakse
puhumispiibu otsast lahti.

24. Kaela- ja kehaosa
ühendamine on kogu
tööprotsessi raskeim osa.
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25. Kui kaks osa on ühendatud, 26. Protsessi käigus
puhutakse piipu, et liitekoht
jahtunud vaas vajab taas
saaks tihedalt suletud.
üleskuumutamist.

27. Ka vaasi suuavale lisatakse
klaaslint.

28. Piipu keerutades ja vastava
tööriistaga vormides avatakse
vaasi suuosa.

30. Vaasi peab liigse
mahajahtumise vältimiseks
kuumutama umbes iga
kolmekümne sekundi järel.

Mosaiikklaas | Eeva Käsper-Lennuk 2003

29. Samal ajal kui vaasi suuosa
vormitakse, tuleb metallnaablit
leegiga soojendada. Naablit
soojendatakse vältimaks
selle liigset mahajahtumist,
mis võib põhjustada eseme
ärakukkumise naabli otsast.
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31. Nüüd hakkab vaas saama
oma lõplikku kuju.

32. Tehakse veel viimane
kontroll veendumaks, et vaas
on otse ja vaasi keskpunkt on
paigas.

33. Vaasi kuumutatakse
viimast korda.

34. Vaas koputatakse piibult
lahti ja viiakse jahutusahju, kus
see 24 tunni jooksul aeglaselt
maha jahutatakse.
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4. PEATÜKK

MOSAIIKVARDA JA PUHUMISTEHNIKAS
MOSAIIKVAAGNA VALMISTAMINE
Orreforsi Klaasivabrik, Rootsi
Tööprotsess on jäädvustatud Orreforsi klaasivabrikus rahvusvahelise klaasibiennaali Global Art
Glass workshopil 1999. aastal.
Töö toimus minu kavandite põhjal koostöös Orreforsi ja Sandviki klaasivabrikute puhujatega.
Fotod: Eeva Käsper-Lennuk, Helena Kreem ja Mare Saare

Tööprotsessi kirjeldused:
Mosaiikvarda valmistamine

2–9

Mosaiikvaagna valmistamine

1. Kavand mosaiikvarda
mustrile. Mosaiikvarda
südamikuks on opaakvalge
klaas, millele järgnevad
läbipaistev, opaakkollane,
läbipaistev ja opaakroheline
klaas. Välimise kihi moodustab
läbipaistev klaas.

Mosaiikklaas | Eeva Käsper-Lennuk 2003

10 – 23

2. Mosaiikvarda
valmistamine. Klaasimeister
on valmistanud opaakvalgest
klaasist südamiku, millele
on lisatud värvitu klaasi kiht
(eespoolse naabli otsas).
Teine meister eraldab teise
naabli otsas olevast kollasest
klaaskogumist sobiva koguse
klaasi, mis vormitakse uue
kihina eespoolse naabli otsas
olevale klaasikogumile.

3. Klaaskogumit vormitakse
rullimislaual. Kui kollane
klaaskiht on vormitud ühtlaselt
ümber klaaskogumi, lisatakse
jälle värvitu klaasi kiht, millele
omakorda rohelise klaasi kiht ja
seejärel viimase kihina värvitu
klaasi kiht. Klaaskogumit tuleb
selle protsessi vältel mitu korda
kuumutada.
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4. Klaaskogum kuumutatakse
viimast korda enne venitamist.

6. Ettevaatlikult hakatakse
5. Teise naabli otsa on
klaaskogumit vardaks
valmistatud väike klaasketas.
venitama.
Kuum klaaskogum
ühendatakse otsast teise naabli
külge.

7. Kolmas meister jahutab
suruõhupüstoli abil
mosaiikvarda kiiresti peeneks
veninud osa külma õhuga, et
varras peenemaks ei veniks.

8. Mosaiikvarras on
saavutanud soovitud
läbimõõdu ja pikkuse.
Mosaiikvarras lõigatakse
umbes 1 m pikkusteks
pulkadeks ja viiakse
tunneljahutusahju, kus need
aegamisi maha jahtuvad.
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9. Mosaiikvardad on lõigatud
teemantsaega umbes 5 – 6
mm paksusteks lõikudeks.
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10. Mosaiikvaagna
valmistamine. Mosaiiklõigud
on asetatud soovitud mustris
metallplaadile, mis aeglaselt
üles kuumutatakse.

11. Puhumispiibu otsa
on valmistatud klaasmull.
Metallplaadil eelkuumutatud
mosaiiklõigud võetakse mullile.

13. Mosaiiklõigud on
sulanud ühtlaselt klaasmullile.
Klaasmullile on võetud peale
kiht värvitut klaasi.

15. Klaasmulli vormitakse
14. Klaasimulli ümber on
kulbis ja kuumutatakse
lisatud opaakvalge klaaslint.
soojendusahjus mitu korda.
Klaasmulli rullitakse valge
klaaspulbri sees. Valge klaaslint
annab valgele klaaspulbrikihiga
pinnale selge piiritluse.
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12. Klaasipuhumispingis
vormitakse mosaiiklõigud
ühtlaselt klaasmassi sisse,
aegajalt kuumutatakse mulli
uuesti.
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16. Klaasmullile lisatakse
roheline klaaslint.

17. Roheline klaaslint
vormitakse ühtlaselt
klaasmullile.

19. Klaasmull on naaabli
küljes. Piibu küljest lahti
löödud klaasmulli suuosa
kuumutatakse üles. Kääridega
lõigatakse ära üleliigne klaas
ning serv vormitakse ühtlaseks.
Klaasmulli suuosa avatakse järk
järgult.

20. Lõpuks antakse klaasipiibu 21. Klaasvaagnat vormitakse
pöörlemisele kiire ja järsk hoog lameda puitlauaga sileda pinna
ning tsentrifugaaljõu tõttu
ja serva saavutamiseks.
avaneb klaasmull vaagnaks.
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18. Klaasmulli põhjale lisatakse
väike kogum värvitut klaasi,
millele kinnitatakse naabel.
Klaasikogumist saab lõpliku
vaagna plokkalus. Klaasmull
eraldatakse piibust.
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22. Vaagnat kontrollitakse veel
viimast korda veendumaks, et
vaagen on korrektne.

23. Klaasile tehakse piibu
lähedale viiliga jälg ja
kerge löögiga piibuvarrele
eraldatakse vaagen piibust.
Vaagen viiakse jahutusahju,
kus see 45 tunni jooksul
aeglaselt maha jahutatakse.

24. Detail vaagnast.
Mosaiiklõikude ja valge
klasikihi vahele jääv läbipaistva
klaasi kiht suurendab
mosaiiklõikude varjudest
tekkivat ruumilisuse efekti.

Mosaiikvaagen, 1999
Mosaiikklaas, puhumine
D 37 cm, K 6 cm

Mosaiikklaas | Eeva Käsper-Lennuk 2003
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KOKKUVÕTTEKS
Mosaiikvarda ja mosaiikvaagna valmistamise kogemus oli mulle esmakordne. Ka Orreforsi ja
Sandviki klaasivabrikute puhujad ei olnud varem mosaiikklaasitehnikaga kokku puutnud. Sellest
koostööst saadud kogemus kinnitab, et sarnaseid tulemusi võib saavutada erinevaid töömeetodeid
kasutades.
Näiteks mosaiikvarda valmistamist oleks saanud lihtsamaks muuta asendades värvilise klaasmassi
klaasipulbriga. See oleks võimaldanud valmistada mosaiikvarrast meetodil, mis tuleb kirjeldamisele
6. peatükis “Liivmosaiikvarda valmistamine”, lk. 110 – 114.
Mosaiikvaagna valmistamise juures võib väikese puudusena märkida, et valge klaasikiht ei katnud
klaasmulli pinda ühtlaselt, sellelle jäid mõned läbipaistvad kohad.

Üheks oluliseks õnnestumiseks selle töö puhul pean vaagna kujundusidee – mosaiiklõikude
varjudest tekkiva ruumilisuse – teostumist.
Hindan kõrgelt võimalust teha koostööd professionaalsete klaasipuhujatega. Esmakordselt sain
oma loomingu teostamisel kasutada klaasipuhujate otsest kaasabi. See oli arendav ning innustav
kogemus edaspidiseks.
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5. PEATÜKK

MOSAIIKVARDA VALMISTAMINE KIMBU
MEETODIL
MOSAIIKALUSE SULATAMINE JA KOOLUTAMINE
Lauscha Värvilise Klaasi Vabrik, Saksamaa /Eesti Kunstiakadeemia

2000. aastal õppisin Euroopa Liidu üliõpilasvahetuse programmi “Erasmus” raames vahetusüliõpilasena Burg Giebichensteini Kõrgemas Kunsti- ja Disainikoolis Halles Saksamaal. Nende
õpingute jooksul avanes mul tänu selle kooli klaasi- ja keraamikadisaini professor Hubert Kitteli
toetusele ja initsiatiivile võimalus praktiseeerida Lauscha Värvilise Klaasi Vabrikus.
Lauscha asula paikneb Saksamaal Tüüringi piirkonnas, mis on pikkade klaasivalmistamise
traditsioonidega paikkond. Lauscha asula algusajaks loetakse aastat 1597, mil seal asutati
esimene klaasikoda. Klaasivalmistamine on selles piirkonnas kestnud katkematult kuni tänaseni,
mil Lauschast on kujunenud väikeste leekpõletitöökodade poolest kuulus asula. Võiks öelda, et
Laucha elab tänu klaasile ja klaasi jaoks. Lauschas asub suurepärase koguga klaasimuuseum, mis
eksponeerib Tüüringi piirkonnas 16. – 20. sajandini valmistatud klaasesemeid.
Leekpõletitehnika viljelemine Lauschas sai alguse 18. sajandil, kui alustati helmeste, tehnilise
klaasi (laboriklaas, kunstsilmad jm.), väikeste suveniirloomade ja jõuluehete valmistamist. Kaks
viimati nimetatud esemetegruppi on tänaseni leekpõletitehnika põhitoodanguks, kuid lisaks neile
valmistatakse samas tehnikas ka ülimalt meisterliku teostusega anumaid.
Lauscha Värvilise Klaasi Vabrik, mis on üks vanimaid klaasiettevõtteid Saksamaal, varustab
leekpõletimeistreid selle tehnika toormaterjali – klaasvarraste ja -torudega. Lauscha Värvilise
Klaasi Vabrikus kasutatakse nii puhumis-, valu- kui ka klaasvarraste venitamise tehnikat. Värvilisest
klaasist toodete sortiment on lai: lauanõud (ajaloolise waldglasi tooteseeriad, pokaalid, taldrikud,
küünlajalad jm.), arhitektuurne klaas (uksenupud, käepidemed, majanumbrid), jõuluehted ning
erinevate mustritega klaasvardad ja -torud leekpõletitehnika toormaterjaliks.

Klaasvarraste valmistamine leekpõletitehnika tarbeks on põhimõtteliselt identne mosaiikvarraste
valmistamisega. Praktikal olles avanes mul võimalus kasutada professionaalsete klaasimeistrite
abi enda loomingu teostamisel. Järgnevalt kirjeldangi mosaiikvarda valmistamist kimbu
meetodil.

Fotod ja joonised: E. Käsper-Lennuk
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TRAADID

1. Eelnevalt valmistatud ühepikkused
klaasvardad paigutatakse soovitud mustrisse
ja seotakse traadiga ümbert kinni, et muster
püsiks muutumatuna. Praegusel juhul kasutasin
läbipaistvast värvitust klaasist ja mustast
klaasist vardaid. Esialgse klaaspulkadest
koosneva kimbu mõõtmed: ristlõige umbes
11x11 cm, klaasvarraste pikkus umbes 20 cm.
Klaasvarraste kimp asetatakse soojendusahju,
kus see aeglaselt kuumutatakse umbes 500ºC-ni.

3. Kui klaaskimp on veidi sulanud, siis
2. Klaasimeister valmistab naabli otsa
eemaldab teine klaasimeister klaaskimpu varem
klaasketta, millega ta võtab klaaskimbu
koos hoidnud traadid.
soojendusahjust naablile. Klaaskimpu
soojendatakse ahjus ja vormitakse rullimislaual
mitu korda, kuni klaaspulgad hakkavad üksteise
külge sulama.

4. Klaaskimbu kuumutamist ja vormimist
jätkatakse seni, kuni on moodustunud ühtlane
klaaskogum.
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5. Klaaskogum kuumutatakse viimast korda
üles. Samal ajal on teine klaasimeister
valmistanud teise naabli otsa klaasketta. Kuum
klaaskogum võetakse otsast teise naabli külge.
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6. Ettevaatlikult hakatakse klaaskogumit vardaks
venitama. Kolmas meister teeb spetsiaalse
lehvikuga tuult venitatava klaasvarda nendele
osadele, mis on juba soovitud läbimõõdu
saavutanud, et need enam peenemaks ei
veniks.

7. Jätkub klaasi venitamine.
(Olgu mainitud, et teine klaasimeister oli
valmistanud naabli otsa veidi liiga suure
klaasketta. Sellest ei ole minu kavandatud varda
venitamisel midagi halba. See lihtsalt näitab,
kui suuri klaasikogumeid tavaliselt toodangu
jaoks venitatakse. Puitpõrandal on näha vabriku
toodanguks valmistatud klaasvardad.)
Soovitud pikkuseks venitatud klaasvarras
lõigatakse umbes 1 m pikkusteks pulkadeks ja
viiakse jahutusahju 24 tunniks jahtuma.

KOKKUVÕTTEKS
Kokkuvõtvalt võin tõdeda, et koostöö Lauscha klaasimeistritega oli meeldiv ja tulemuslik.
Keeruline tööprotsess kulges normaalselt ja planeeritud tulemus saavutati.
Ainsate väikeste ebaõnnestumistena mainiksin, et klaasvardad ei sulanud täiesti ühtlase massiga
klaaskogumiks ja ruudukujulise ristlõikega mosaiikvarda väliskuju kohati moondus venitamise
käigus. See näitab mosaiikvarda valmistamise keerukust ja seda, et ka suurte kogemustega
klaasimeistrid vajavad iga uue konkreetse tööprotsessi perfektseks teostamiseks harjutamisaega.
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Töö jätk Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas
MOSAIIKALUSE SULATAMINE JA KOOLUTAMINE

8. Mosaiikpulgad saetakse teemantsaega um-

9. Mosaiiklõigud on sulanud kokku 860ºC

bes 8 – 10 mm paksusteks lõikudeks. Mosaiik-

juures ja moodustavad ühtlaselt sileda

lõikude ristlõikest on näha, et mosaiikvarda

mosaiikplaadi (vaata sulatusprogrammi graaﬁk

koostamisel kasutatud klaaspulgad ei ole täie-

allpool).

likult kokku sulanud ning on võimalik eristada
ümmarguste klaasvarraste iga üksikut kuju.
Mosaiiklõigud asetasin klaasisulatusahju põhja
soovitud mustrisse, et sulatada lõikudest kokku
mosaiikplaat.

temp ºC
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10. Saadud mosaiikplaat on koolutanud nõgusale metallvormile. Klaasplaadi ja metallvormi
separaatorina on kasutatud spetsiaalset kuumuskindlat ﬁiberpaberit.
Pärast jahutamist on mosaiikplaadi servad lihvitud ja poleeritud.

Mosaiikalus, 2003
Mosaiikklaas, sulatamine, koolutamine
24 x 26 cm

KOKKUVÕTTEKS
Lauscha Värvilise Klaasi Vabriku tingimustes oli võimalik luua mitmevärvilisi mosaiikvardaid ja
õppida praktiliselt mosaiikvarda valmistamist. Selliseid omavahel keemiliselt koostiselt sobivate
värvitoonidega klaasvardaid ei ole Eestis võimalik valmistada. Saksamaalt kaasa toodud varraste
töötlemise edasised etapid (saagimine, kokkusulatamine ja koolutamine) õnnestus teostada EKA
külmtöötlustöökoja ja sulatusahju baasil.
Nii Orreforsist kui ka Lauschast saadud teadmisi ja kogemusi sain järgnevalt rakendada ka Eestis,
EKA klaasikunsti osakonna Raja tänava töökojas.
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6.PEATÜKK

LIIVMOSAIIKVARDA VALMISTAMINE
MOSAIIKALUSE SULATAMINE JA KOOLUTAMINE
Eesti Kunstiakadeemia

Liivmosaiiktehnikas klaasvarraste valmistamine Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna Raja
tänava klaasipuhumistöökojas.

Klaasimeistrid: Toomas Riisalu ja Heldur Pendla
Assistent: Eeva Käsper-Lennuk
Fotograaf: Tiina Sarapu

Jäädvustatud liivmosaiiktehnikas klaasvarraste valmistamise eksperiment toimus 18. veebruaril
2002. aastal. Tööprotsess ei kulgenud küll viperusteta, kuid soovitud tulemus saavutati ning
eksperimenti saab lugeda õnnestunuks.

1. Klaasipiibu otsa võetakse klaasiahjust väike
klaaskogum.
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2. Klaaskogumit rullitakse liivas, mis on
asetatud laiale metallplaadile. Liivaterad
kinnituvad klaaspinnale ja moodustavad sellele
ühtlase kihi.
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A

B
A

C

B

3. Olenevalt kavandatud mustrist on edasised sammud järgmised:
ruudumuster (A) – liivakihiga klaaskogumile vajutatakse rullimislaual neli tahku või
lillemuster (B) – liivakihiga klaaskogum surutakse vastavakujulisse vormi või
ringimuster (C) – liivakihiga klaaskogumit rullitakse rullimislaual silindrikujuliseks.
Erinevaid mustreid saab ühe mosaiikvarda sees ka omavahel kombineerida.

4. Seejärel võetakse klaaskogumile uus kiht
klaasi ja korratakse samme 2 ja 3 (vastavalt
kavandile) nii palju kordi, kui mitut liivakihti
klaasvarda mustrisse soovitakse.
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5. Kui mõne klaasikihi pealevõtmise järel
jääb klaasi pikliku kujuga klaaskogumi otsa
liiga palju, tuleb see kääridega ära lõigata.
Otsa koguneva klaasikihi all kaovad esimesed
liivakihid üha sügavamale klaaskogumi sisse,
mille tulemusena hiljem klaasi venitades ei jaotu
liivmuster kogu varda ulatuses ühtlaselt.
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6. Viimase klaasikihi pealevõtmise järel ei rullita
klaaskogumit enam liivas. Klaaskogumi ots
vormitakse lamedaks.

7. Enne viimase klaasikihi pealevõtmist on
teine meister alustanud naabli otsa klaasketta
valmistamist. Klaasketta servi “sälgutatakse”
kääridega, et klaaskogum kergemini naabli otsa
kinnituks.

8. Klaaskogum ja naabel ühendatakse.

9. Mõlemast otsast hakatakse klaaskogumit
ettevaatlikult venitama. Kui klaasmass on
ühtlase temperatuuriga ja naabliga hästi
ühildunud, siis hakkab klaas ka ühtlaselt venima
ja tulemuseks on ühtlase paksusega klaasvarras.

10. Kui soovitud jämedusega varras on saavutatud, eraldatakse klaas piibu ja naabli otsast.
Selleks tilgutatakse metallviiliga eralduskohale
veidi vett ja viilitakse jälg. Siis saab klaasi piibult
kerge löögiga piibuvarrele eraldada.

11. Saadud mosaiikvarras poolitatakse ahju
mahtuva pikkusega pulkadeks ja seejärel viiakse
lõõmutusahju.
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12. Mosaiikpulgad jahutatakse aeglaselt ja
saetakse hiljem lõikudeks.
Pildil on erinevate liivmosaiikvarraste mustrid.

TÖÖPROTSESSI ANALÜÜS
Selles eksperimendis tuli ette ka väikesi ebaõnnestumisi:

9. sammus kirjeldatud klaaskogumi venitamine ei tarvitse alati õnnestuda. Selle peamiseks
põhjuseks ja raskendavaks asjaoluks kogu tööprotsessi vältel oli antud klaasi sobimatus
mosaiikvarraste valmistamiseks. Raja tänava töökoja puhumisahjus kasutatav materjal oli endise
klaasivabriku Tarbeklaas veidi pruunika tooniga klaas. Seda kasutati vabrikus automaatliinil
pressitud klaasesemete valmistamiseks ja see on “lühike” klaas, mis jahtub pärast ahjust
väljavõtmist kiiresti. “Lühike” klaas tähendab, et klaas püsib töötlemiseks vajaliku viskoossuse
juures lühikest aega. Seetõttu pole selline klaas sobilik klaasvarraste valmistamiseks, mille puhul
on venitamisel vajalik “pikk” klaas ehk kuumalt pikemat aega töötlemist võimaldav klaas.
Kuna klaas jahtus väga kiiresti, oli raske kontrollida ja hoida kogu klaasikogumi ning klaasketta
temperatuuri ühtlasena. Kui aga klaasikogumi temperatuur on ebaühtlane ja/või naabel ei ole
vale temperatuuri tõttu kinnitunud korralikult klaasikogumi otsa, venib klaas ebaühtlaselt.

Klaas on olnud klaasikogumi naablipoolsest
otsast liiga kuum ja venib kiirest peeneks, samal
ajal kui suurem osa klaasikogumist on liiga
maha jahtunud ega veni seetõttu piisavalt.
Püüdsime peeneksveninud klaasiosa
kiiresti jahutada, et see rohkem ei veniks
(tuule tegemiseks sobis hästi tavaline
plastmasskühvel).
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Sellisel juhul eraldasime väljaveninud klaaspulga
kiiresti ülejäänud klaasikogumist ja viisime
lõõmutusahju.

Järelejäänud klaaskogum kuumutatakse
uuesti üles ja seda saab veel venitada. Selleks
võtab meister klaaskogumi otsast tangidega
kinni ja venitab. See ei ole hea meetod, kuid
venitada on nii võimalik. Tangid suruvad
klaaskogumi ebaühtlaseks ja põhjustavad
klaasi liigse jahtumise tõttu pingeid tangide
lähedal. Veidi tangide kokkupuutekohast eemal
on klaasvarras täiesti korralik. Väljaveninud
klaaspulk saetakse lahti ja viiakse lõõmutusahju
(sammud 10 ja 11).

Vaatamata väikestele ebaõnnestumistele, mis on uue tehnika väljatöötamisel möödapääsmatud,
võin järeldada, et ka piiratud tehniliste võimaluste ja oskuste juures on võimalik saavutada häid
tulemusi.

Pärast mosaiikpulkade mahajahutamist saagisin need teemantsaega umbes 8 – 10 mm paksusteks lõikudeks. Seejärel asetasin mosaiiklõigud klaasisulatusahju põhja soovitud mustrisse, et sulatada lõikudest kokku mosaiikplaat. Mosaiiklõikude kokku sulatamisel kasutasin sama sulatusahju režiimi, mida on kirjeldatud 5. peatükis mosaiikvaagna kokkusulatuse juures (vaata lk. 108).
Mosaiiklõigud on sulanud kokku ja moodustavad ühtlaselt sileda mosaiikplaadi.

Saadud mosaiikplaat on koolutatud nõgusale metallvormile. Klaasplaadi ja metallvormi
separaatorina on kasutatud spetsiaalset kuumuskindlat ﬁiberpaberit.
Pärast jahutamist on mosaiikplaadi servad lihvitud ja poleeritud. Mosaiikplaat asetub puidust
alusele.
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“Initial spring”, 2002
Liivmosaiik, sulatus, koolutus
23 x 33 cm

“Initial spring”, 2002
Liivmosaiik, sulatus, koolutus
23 x 33 cm
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KOKKUVÕTE
Käesolevas magistritöös käsitlesin mosaiikklaasi ajalugu ja tehnoloogiat.
Mosaiikklaasil on pikk ajalugu alates II aastatuhandest e.Kr. kuni 21. sajandini A.D., mida võib
jagada seitsmeks perioodiks. Nende jooksul on mosaiikklaas üllatanud suure mitmekesisuse, üha
keerulisemate ja kaunimate struktuuride ning kompositsioonidega.

Magistritöö ajaloo-osa on esitatud kronoloogilises järjestuses. Mosaiikklaasi hakati esmakordselt
valmistama Mesopotaamia ja Egiptuse aladel alates II aastatuhande keskpaigast. Juba sel varasel
klaasiajaloo perioodil oli leiutatud keerulisi ja mitmeetapilisi meetodeid mosaiikklaasi valmistamiseks.
Jääb üle imestada tolleaegsete klaasimeistrite leidlikkuse ja kannatlikkuse üle, kes sellise töömahuka
tehnika välja töötasid ja elujõuliseks tehnikaks kujundasid.

Pärast sajandeid kestnud pausi avastatakse mosaiikklaas taas hellenistlikus Egiptuses, Itaalias
ja Lääne-Aasias 4. – 3. sajandil e.Kr. Erinevalt pronksi- ja rauaaja klaasikodadest, kus kasutati
peamiselt opaakseid ja enamasti ühevärvilisi klaasvardaid, leiutasid hellenismi klaasimeistrid
paljude keeruliste mustritega mosaiikvardaid. Nende kasutamine andis juurde uusi võimalusi
mosaiikesemete kujundamisel. Klaasanumate vormid olid sel perioodil lihtsad, mosaiikmustrite
koloriit tundlikes toonides. Lihtne vorm suunab peatähelepanu peenele mosaiikstruktuurile.
Märkimisväärsed on Egiptuse mosaiikklaasist inkrustatsioonid, mille valmistamine jätkus ka
järgneval rooma perioodil. Mosaiikklaasist inkrustatsioonid järgivad selle perioodi kunstikaanoneid,
lisades aga täiendava nüansi tänu materjali erilisusele.

Mosaiikklaasi rooma periood oli küll ajaliselt lühike, kuid väga produktiivne ja mitmekesine. Sel
perioodil (aastatel 30 e.Kr. – 50 A.D.) saavutas mosaiikklaas väga kõrge taseme, välja kujunesid
ainult rooma perioodile tüüpilised vormilahendused, esemeid loodi säravate värvide ja väga paljude
variatsioonidega mosaiikmustrites. Mosaiikklaasi taandumine puhumistehnika ees 1. sajandi
lõpuks A.D. katkestas mosaiikklaasi traditsiooni jälle mitmeteks sajanditeks.
Hellenistliku ja rooma mosaiikklaasi saavutused on jäänud järeltulevate perioodide klaasimeistritele alati suureks eeskujuks ja tihti oma taseme poolest ületamatuteks.

Kummaline omas ajas ja peamiselt puhumistehnikale orienteeritud klaasikeskkonnas on mosaiikklaasi
taasteke 8. – 9. sajandil islamimaades. Saanud inspiratsiooni rooma mosaiikklaasist jääb mosaiiktehnika esinemine sel perioodil siiski episoodiliseks, ega saavuta eelnenud perioodi ulatust. Ometi
on islamimaade 8. – 9. sajandi mosaiikklaasi puhul tegemist omanäolise ja harukordse käsitlusega.
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Mosaiikklaasi taasavastamise põhjused 15. sajandi Veneetsias peituvad ilmselt renessanssperioodile
omases tagasipöördumises antiikkunsti väärtuste poole. Toetudes küll antiikklaasi pärandile, leiutati siiski uudsed meetodid mosaiikklaasi valmistamiseks. Nendeks olid milleﬁoritehnikas mosaiikvarraste loomine ja mosaiiktehnika kombineerimine puhumistehnikaga. Siiski jääb Veneetsia
15. – 17. sajandi klaasimeistrite loodu antiiksest mosaiikklaasist tunnetuslikult ja stiililiselt kaugeks.

Veneetsias 19. sajandi keskpaigas taas õitsele puhkenud mosaiiktehnika üllatab ülimalt pieteeditundelise suhestumisega rooma mosaiikklaasi. Rooma perioodiga võrreldes saavutas selle perioodi
mosaiikklaas samuti suure arvukuse ja mitmekesisuse ning kunstiliselt ja tehniliselt ülikõrge taseme.
Nii Veneetsia 19. sajandi uudne ﬁguratiivsete motiividega mosaiikklaas kui ka rooma eeskujul
loodud mosaiikanumad on inspireerinud hilisemaid klaasikunstnikke jätkuvalt eksperimenteerima
mosaiikklaasitehnikas.

Ajaloolise mosaiikklaasi tehnoloogia põhimeetodeid on taastatud põhjalikele teaduslikele uurimistele tuginedes. Paljud tehnikavõtted on ometi jäänud siiani oletuslikeks ning klaasispetsialistid
on pakkunud välja erinevaid versioone võimalikest mosaiikklaasi valmistamisviisidest. Esemete
lihvimine ja poleerimine pärast esialgset kokkusulatust on kaotanud võimaluse uurida eelnevate
tööprotsesside kõiki iseärasusi.

Magistritöö tehnoloogia osa olekski soovitav vaadata juba ajaloo osaga tutvudes. Sisseelamine
tehnoloogilistesse peensustesse annab võimaluse tunnetada sarnasust eri aegade klaasimeistrite
(ja nende töövõtete) vahel ning erinevust ühiskonna ja aja iseloomus.

Klaasi kui materjaliga töötamise üheks eripäraks on suur tehnikakesksus. Tundmata erinevaid
tehnoloogilisi võimalusi, on raske leida sobivat klaasitehnikat oma ideede väljendamiseks.
Tehnoloogia tundmaõppimine ajalooliste esemete kaudu on kunstnikule oluliseks teejuhiks ka
isikliku loomingulise tee leidmisel.

Lõpetuseks võin tõdeda, et mosaiikklaasi ajaloo põhjalikul uurimisel olen avastanud uusi ja
huvitavaid arenguid erinevate perioodide mosaiikklaasis. Kindlasti on see uurimistöö tihedalt
seotud minu enese eksperimentidega mosaiikklaasi vallas. Just vanade esemete ilu on kutsunud
neid uurima ja sel moel juhtinud tähelepanu ajaloo tundmaõppimisele, suurendades soovi mõista
seoseid looja ja tema loomingu ning ajaliste ja geograaﬁliste tähiste vahel.

Kaugete aegade mälu ja mõte on koos nende vanade mosaiikesemetega kandunud tänapäeva,
kus see jätkuvalt inspireerib töötama, looma ja avastama uusi võimalusi mosaiikklaasitehnikas.
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SUMMARY
My MA thesis aims to look into a rather rare ﬁeld in the art glass history and technology, namely
mosaic glass. The complicated technique of mosaic glass has appeared, disappeared and
reappeared in different times and regions.The object of the thesis is to give an overview of the
history (part 1) and technology (part 2) of mosaic glass.

The development of mosaic glass can be observed as early as from the 2nd century BC up to the
21st century AD. Its history can be divided into seven distinctly differing periods. During these
periods mosaic glass has astonished the viewers by its variety, more and more complicated
structures and compositions.

The ﬁrst part – history of mosaic glass – is given in chronological order in seven chapters.

Mosaic glass was ﬁrst made in Mesopotamia and Egypt in about 1500 BC. In this early period
of glass-making history complicated and multiple methods of making mosaic glass were used.
We have but to wonder about the resourcefulness and patience of the ancient glassmakers, who
invented this labour-consuming technique and developed it into a viable art form.

After a temporary break the technique reappeared in the Hellenistic and Roman worlds to reach
its peak quality between the 3rd century BC and 1st century AD.

During the Hellenistic period from 323 – 31 BC mosaic glass was produced in Egypt, Italy and
Western Asia. Differently from the glass workshops in the bronze and iron ages, while mainly
opaque and monochrome glass rods were used, the Hellenistic glassmakers invented mosaic rods
with multicoloured composite patterns. A great variety of new designs became available. The
forms of the vessels were quite simple, the patterns executed in reﬁned colours. The simplicity of
the silhouettes of the vessels emphasized their delicate mosaic structures.
Egyptian mosaic glass inlays, the production of which continued into the Roman period, were
also remarkable. They usually followed the establisehd artistic and formal principles of the period,
but the unusual material made them look completely different.

In the Roman period mosaic glass was produced for a relatively short time but is, nevertheless,
quite numerous and variable. In 30 BC to 50 AD the making of mosaic glass reached the highest
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quality, some vessels being typical solely of this period. Bright colours were used for a great
variety of mosaic patterns.
Mosaic glass had to withdraw at the end of the 1st century AD to yield its position to blown
glass. The tradition disappeared again for several centuries.
Hellenistic and Roman mosaic glass became a rich source of inspiration for glassmakers of all
the following periods, therefore due to its importance and uniqueness these periods are dealt
with more profoundly in this work.

Quite uncommon in its time during the ruling position of blown glass is the reappearance of
mosaic glass in the Islamic countries in the 8th and 9th centuries. Although the Islamic mosaic
glass, inspired by its Roman predecessor, was quite episodic and didn’t reach the scope of the
previous periods, we encounter a very speciﬁc and original approach here.

The mosaic glass of 15th century Venice apparently owes its reappearance to the return of the
principles of antique art, characteristic of the Renaissance period in general. Drawing its ideas
from traditional antique glass, new methods for producing mosaic glass were invented. Mosaic
milleﬁori rods and combining the mosaic technique with glassblowing were the novelties of the
Italian Renaissance period. But the 15th – 17th century Venetian glass was already quite different
from its antique counterpart, mainly cognitionally and stylistically.

The latest rediscovery of mosaic glass took place in Venice in the middle of the 19th century.
From there the techniques spread all over Europe and today mosaic glass is a favourite means
of expression for many artists. The mosaic glass of the period stands out for its surprisingly
respectful attitude towards Roman mosaic glass. Similarly the mosaic glass of the 19th century
achieved great quantity, quality and variety both artistically and technically.

Both the Venetian 19th century ﬁgurative mosaic motives and the mosaic vessels inspired by the
Roman ones have become an inﬁnite source of inspiration for artists in the later period and
encouraged them to experiment. The last chapter of part 1 introduces the recent achievements in
mosaic glass by the works of some 20th century artists.

The historical part includes a glossary of some basic terminology, a map and a chronological chart
to facilitate orientation. I have used several publications on glass art history as the source for the
presented material. As far as I know no historical overview solely about mosaic glass has been
published. Therefore systemazing the material has been very enriching and interesting to me.

Part 2 – technology of mosaic glass is composed of six chapters in the ﬁrst three of which
methods of making mosaic vessels are demonstrated. The three following chapters discuss my
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own experiments in mosaic glass. During my MA studies I’ve had the opportunity to study mosaic
glass technology in Sweden and Germany. I have also experimented at the Raja workshop of
the Estonian Academy of Arts. Based on theoretical studies and technical experiments I have
worked out my own technique of sand mosaic glass. In the three chapters I describe the working
processes, analyse and draw conclusions of my practical work.

The two parts of history and technology are tightly connected. Many technological features are
also dealt with in the historical overview because they have been substantial for describing the
objects. The technological part in its turn gives some supposable methods and processes for
making historical mosaic glass vessels.
Substantial scientiﬁc research has always preceded the reconstruction of methods and processes
for reproducing historical mosaic glass. Nevertheless many processes have stayed suppositional
and specialists have offered several versions of their possible execution. Grinding and polishing
the historical objects after fusing have deprived us of the opportunity to closely examine the
initial processes.

It is recommended to acquaint oneself with the technological part in parallel with the history as it
enables better understanding of the similarities in the work of different glassmakers, regardless of
the great differences in their time and society.

Glass as a material and means for self-expression is characterized by several speciﬁc technological
approaches. Without thorough knowledge of its technical peculiarities it is very difﬁcult to ﬁnd a
suitable method to express one’s ideas. Learning about techniques by observing historical objects
is an essential guide for an artist to ﬁnd one’s own creative way.

As a conclusion I can say that I have discovered many interesting developments in mosaic glass
of different periods. The research is ﬁrmly connected with my experiments in mosaic glass. The
beauty of ancient objects has invited me to study them more closely and thereby drawn my
attention to history. I have become to understand more thoroughly connections between the
artistic output of a creator and his historical and geographical background. The memories and
ideas behind the ancient mosaic vessels have been transferred into modern times and inspire us
to invent new methods in mosaic glass.

Parallel to my research and experimental work I have completed a creative project on my unique
technique. The outcome is exhibited in the Hobusepea gallery in Tallinn from June 4 to 16, 2003.

Tõlge / Translation: Mare Saare
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