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Fotod J. Jüriloo töökoja toodetest on tehtud ETDM-is ja Tallinna
Linnamuuseumis ning J. Jüriloo tütre Tiiu Nordeni, Ellinor Piipuu ja Ene
Trombi e rakogudes olevast keraamikast .

Jüri Jüriloo ja Eesti I Portselanitööstus .
Peale minu raamatu KERAAMIKA MU ARM ilmumist sain kirja Jüri
Jüriloo tütrelt T i i u N o r d e n i l t. Jätkuvas kirjavahetuses ja ka hilisemas
kohtumises lisandus mõningaid uusi andmeid tema isa, keraamik Jüri Jüriloo kohta.
Samuti, mõtestades veel kord oma raamatu koostamisel aluseks olnud teavet, tulin
järeldusele, et ma vast küllaldaselt ei hinnanud Jüri Jüriloo tegevust keraamikuna.
Minuga oma mälestusi jaganud isikute vestlustes olid esikohal tema isiksuse
boheemlaslikud küljed, vähem oli neis juttu temast kui korraliku tootmisbaasiga
töökoja rajajast keraamikust. Pealegi on Jüriloo kohta käivad märkused mu raamatus
erinevates peatükkides laiali pillatud. Püüan nüüd kõik mulle teadaoleva kokku võtta
ja selle alusel kujundada veidi konkreetsema pildi Jüri Jüriloost kui keraamikust ja
isiksusest .
Jüri Jüriloo - 5.06.1908 - 25.06.1941 (kuni 1937.a. Harald Helmuth Jürgens),
kuulub kahtlemata olulise isiksusena meie keraamikute hulka. Kuid kirjasõnas on
temast vähe jälgi jäänud ja praeguste keraamikute hulgas peaaegu unustusse vajunud.
Jüri Jüriloo sündis Tallinnas. 1917.a. jäi ta isa segastel asjaoludel Venemaale ja
alates10. eluaastast jäi ta ainult ema kasvatada. Kunstihuvilise ema üheks
pikemaajaliseks töökohaks oli O/Ü Kodukäsitöö. Jüri Jüriloo astus Riigi
Kunsttööstuskooli 1924.a. ja lõpetas selle keraamika osakonna 1927.a. üld – ja
töökodade astme lõputunnistusega. 1934.a. abiellus ta oma kursusekaaslase Marta
Laasfeldtiga, kellega nad ühel ajal ka kooli lõpetasid.(Minu õpingu ajal ERKI-s töötas
Marta Jüriloo ERKI kantseleis.) Neil oli 2 last – tütar Tiiu ( s.1935) ja poeg Jüri
(s. 1937 ). Perekonnaga oli lähedalt seotud keraamik Mari Rääk, kes oli abielus Marta
Jüriloo venna Arnold Laasfeldtiga, eesti ohvitseriga (sündinud a.1907, hukkunud
Norilski vangilaagris a.1942.). Tütre sõnade järgi olevat isa koolis hüütud Jüriks – siit
ka 1937.a. nimevahetuse valik – Jüri, oled kunstnik – loo! Seega - Jüri Jüriloo.
J. Jüriloo kuulub Riigi Kunsttööstuskooli esimeste lõpetajate hulka, temast varem
lõpetas 1926.a. keraamika osakonna ainult Salme Lindeman. Kuid nende kahe
esimese lennu 5 lõpetaja hulgas on ainult Jüri Jüriloo jätnud jälje Eesti keraamikasse.
J. Jüriloo tegevuse kohta pärast lõpetamist ei ole palju andmeid. Ilmselt säilitas
ta alul küllalt tihedad sidemed oma õpetaja Géza Jakóga. Tundub, et õpetaja usaldas
oma õpilase võimeid, sest Jakó Eesti Savitöösturite Käsiraamatu vahel levitati ka H.
Jürgensi reklaamlehte. Too reklaamleht oli sõnastatud järgmiselt:
H: JÜRGENS
Keramiker
Saue 4. Tallinn
Käesolevas käsiraamatus loeteldud masinate konstrueerimine; p õ l e t i s a h j u d e
plaanid, kalkulatsioonid ja ehitamine. Savi ja glasuuride proovid ja valmistamine.
Mudelid ja kipsvormid. F a s s a d a h j u d
TÖÖSTUSE SISUSTAMINE
Vahetalitus välismaaga
Selles reklaamis on kindlasti üksjagu nooruse uljust, aga ka tahet midagi
suuremat oma erialal korda saata. Kas talle selle reklaami põhjal ka mingisuguseid
tööpakkumisi tehti ja mis neist välja tuli, ei ole enam võimalik kindlaks teha. Kindel
on aga, et ta 1934.a. on tööd leidnud Rakveres, kus ta Friedrich Mathieseni
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savitööstuses on ametis keraamika põletajana. Kuid unistused ettevõtja staatusest
polnud kustunud.
Ühel ajal Jüri Jürilooga õpis Riigi Kunsttööstuskoolis keraamikat ka Helmuth
Käsukond, kes mingite vastuolude tõttu õpetajatega lõputöö eel koolist lahkus.
Mõlemad olid uljad, keraamiku elukutseks valmistunud, hea väljanägemisega noored
mehed, meri põlvini. Koos asuti ellu viima ideed oma keraamika töökojast. Ruumid
leiti Kotzebue tänavalt 16a. ( praegu asub seal Maksuameti hoone). Rikkalt ärimehelt
Kööbaselt üüriti hoovi sügavuses asuvad tühjalt seisvad vana soolalao ruumid.
Sisseseade muretseti H. Käsukonna isa rahadega. ( Kõik Käsukonda puudutavad
andmed selles kirjutises on pärit tema naiseõe E. Mardna kaudu, kes on omal ajal H.
Käsukonda intervjueerinud.). Nendesse ruumidesse ehitati ahjud, paigutati vajalikud
savi- ja glasuuritrumlid ning muu vajalik sisseseade. Helmuth Käsukonna sõnade järgi
kavatsesid nad hakata tootma tehnilist portselani: elektri isolaatoreid, õllepudeli
korke, salvipurke jne. Töökoja asutamise aasta määramisel on küsitavusi. H.
Käsukond on selleks nimetanud 1932.a. ja mehed nimetavad teda uhkelt Eesti I
Portselanitööstuseks. 1934.a. oktoobris saadab Jüriloo abikaasale aga veel kirja
Rakverest. Nende töökoda pole märgitud 1934.a. G. Jakó poolt väljaantud Eesti
Savitöösturite Käsiraamatus toodud töökodade loetelus. Ka 1930.aastate
aadressraamatutes pole jälge Eesti I Portselantööstuse registreerimisest. Asja teeb
veel segasemaks see, et Käsukonna naiseõe Evi Mardna andmetel lahkus Helmuth
Käsukond juba 1934. a. töökojast.

.
Õpilased ja õpetajad. Foto Riikliku Kunsttööstuskooli keraamika osakonnast 1.V 1927.
Vasakult – I rida: 1. Frieda Veanes (Karu), 2. Marta Laasfeld -(Jüriloo, Jüri Jüriloo abikaasa.).
3. Felicia Kärk (Palu). II rida: 1. Adele Ulm (Oha, Augustas), 2. Klaviira Landman , 3. Linda
Herman (Liiv), 4. pr. Jakó, 5. Géza Jakó. III rida: 1. Helmuth Käsukond, 3. Mari Rääk,
6. Harald Jürgens (Jüri Jüriloo). Üleval reas keskel valge kitliga – Adam Bauer.
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Nimelt pöördunud sõbrad tülli - Helmuth Käsukonna juttu järgi Jüriloo
raiskava rahadega ümberkäimise tõttu. Kui neid aastaarve kõiki võtta tõelistena ja
neid omavahel sobitada, võib oletada, et ettevalmistavad tööd võisid tõesti alata
1932.a., ja et Jüriloo oli algul, töökoja sissetöötamise esimestel aastatel, paralleelselt
seotud palgalise tööga. Igatahes tundub, et H. Käsukond lahkus ettevõttest üsna varsti
pärast selle käivitamist.

1

2

Koolivennad Helmuth Käsukond (foto 1) ja Jüri Jüriloo (foto 2) pöördusid hiljem tülli

Portselanitööstusesse võeti tööle 1933.a. Keraamika Tööstuskooli lõpetanud Ainold
Sauman ja Friedrich Viitman. Aastatel 1936 - 1938 töötas ettevõttes 1936.a.
rakenduskunstniku tunnistusega kooli lõpetanud Mari Rääk. (1937. a. RaKÜ
tarbekunsti näituse kataloogist on näha, et seal on töötanud ka Arnold Kallas, kelle
nimi on märgitud Eesti Esimese Portselanitehase väljapaneku teostajate hulgas.)
Tänavapoolsest puumajast võeti lisaks soolalaole kasutusele treimis- ja
dekoreerimisruumidena veel 2 tuba. Kuid algselt plaanitud tehnilise portselani
tootmisest ei tulnud midagi välja ja Jüriloo orienteerus ümber kunstilise keraamika,
peamiselt kõrgekuumuse esemete tootmisele. Põhjuseks võis olla asjaolu, et tehnilise
portselani valmistamiseks asutati 2 uut tehast - üks Tallinnasse Lasnmäele ja teine
Tartusse. Nende sisseseadmist juhendas suurte kogemustega ungarlane A. Bauer ning
nendega konkureerimisel poleks olnud perspektiivi. Jüriloo töökojas põletati
kõrgkuumustoodete (põletustemperatuur Ellinor Piipu sõnade järgi 1350 -1400
kraadi) kõrval ka madalkuumus-keraamikat (põletustemp.900 kraadi ringis), kuid
viimasena nimetatud toodete säilimise kohta pole mul teavet.
Peab tunnistama, et J. Jüriloo suutis välja töötada küllaltki korraliku
kõrgekuumuse tehnoloogia. Eriti tuleb tunnustada töökojas kasutusel olnud
soolapõletust. Vähesed selles tehnikas säilinud nõud Eesti Tarbekunsti-ja
Disainimuuseumis, Tallinna Linnamuuseumis ning ühes erakogus, on meeldiva pinna
ja tiheda killuga esemed. Koos selle töökoja likvideerimisega - tol ajal küll juba OÜ
„Kodukäsitööle“ kuuluvana - kadus see tehnika aastateks eesti keraamika tehniliste
võtete arsenalist. Uuesti saadi innustust selle tehnika viljelemiseks viiskümmend
aastat hiljem, 1990.-tel aastatel Ameerika kolleegidelt ja see teema oli Kunsti
Akadeemia keraamika osakonnas lahendamisel Aigi Orava magistritööna.
Jüri Jüriloo töökojas olid kasutusel ka saviglasuurid – Ellinor Piipu sõnade
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järgi sinine, pruun, beež ja roheline. Nende glasuuridega kaetud esemetest on Ellinor
Piipu töödest säilinud aiafiguur „Kitsetall“ ja suur roheline draakonitega vaas.
Arvatavasti on sealt pärit glasuuridega kaetud ka Mari Räägu esimesed kõrgkuumuses
säilinud tööd ja need glasuurid võisid olla aluseks ja tõukeks ka Mari Räägu
hilisematele katsetustele kõrgekuumuse keraamika alal.
Anni Varma rõhutab oma artiklis, mis ilmus ajakirjas „Kodukäsitöö“ 1939.a.
nr.4 ja mis oli küll pühendatud OÜ „Kodukäsitöö“ äsja tööd alustanud keraamika
õppetöökojale - et kogu töökoja tehnoloogia, nii massid, glasuurid, põletus ja kõik
muu on välja töötanud Jüriloo - märkides veel, et töökoja ahjud on Jüriloo ehitatud,
ning et kõrgkuumuse ahi töötas õliküttel, madalkuumusahi oli puudega köetav.
Artiklis märgitakse veel, et aastas tehti 6 kõrgkuumuse põletust, nendes igas oli sõltuvalt
esemete suurusest 200 -600 eset ja igast põletusest tulnud toodangu väärtus kõikus 500-st
kuni 1500 kroonini.

J. Jüriloo tütrel on säilinud mõned isa valmistatud keraamilised nõud. Need
on teostatud soolapõletuses, üsna huvitava kompositsiooniga. Arvatavasti tõi Mari
Räägu tööletulek 1936.a. ettevõtte toodangusse kaasa ka huvitavamaid kunstilisi
lahendusi.(Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis hoitakse alal töökoja templiga Mari
Räägu teeserviisi ja lambijalga). Jüriloo töökojas käisid põletamas omi töid mitmed
skulptorid – Sannamees, Kaasik, Roos, ka Aino Alamaa. 1937.a. esineb töökoda oma
väljapanekuga RaKÜ 5. näitusel. Kataloogis on kirjas:
J. Jüriloo Eesti I Portselanitööstus. Kogu keraamilisi esemeid. Treinud A.
Sauman. Dekoreerinud Mari Rääk, Arnold Kallas.
Tiiu Nordenilt sain ka vana ajalehe väljalõike Rasmus Kangro-Pooli ühe
RaKÜ näituse arvustusega. Kahjuks pole väljalõikel ei ajalehe nime ega aastat.
Oletada võib, et tekst kuulub 1937.aastasse. Arvustuses on väike lõik Jüriloo töökoja
kohta:
F. S a n n a m e e s esineb paari teosega, mis meile varem kõik juba tuttavad.
Nüüd on need keraamik Jüriloo põletusahjust keraamikasse viidud. J. J ü r i l o o
enda keraamikast huvitavad mind mõnedki eksemplarid, mis savitoonis ja teatud
intarsiastiilis joonistega näitavad head maitset. Neis on mingit lihtsuse mahedust ja
tagasihoidlikkuse sümpaatiat.
Kahjuks järgnevate näituste kataloogides töökoja nime enam ei esine. Jüriloo
tütre mälestuste järgi liigelnud nende peres jutt, et Jüriloo esinenud ka 1937.a. Pariisi
Maailmanäitusel, kus talle omistatud pronksmedal, kuid mul pole õnnestunud selle
kohta ei kinnitavat ega eitavat seisukohta saada. 1939.a. RaKÜ 6. näituse kataloogis
toodud Pariisis autasustatute loetelus teda pole, kuid seal on toodud andmed vaid
RaKÜ liikmete kohta, kellede hulka Jüriloo võis mitte kuuluda. Ja tütar ütleb, et kui
tal see oli, võisid seda kinnitavad markerid isa boheemlaslike eluviiside juures
ükskõik kuhu kaduda.
Kõike eeltoodut silmas pidades oleks Eesti I Portselanitööstusel olnud kõik
eeldused edukaks tegutsemiseks: tolle aja kohta küllalt hea tehniline sisseseade ja
tootmisse juurutatud, korralikke kunstilisi tulemusi võimaldav kõrgekuumuse
tehnoloogia, eriharidusega töötajad, tarbijatepoolne nõudlus (Anni Varma artiklis
märgitakse, et nõudluse poolest võiks toodang olla poole suurem). Kuid Jüriloo
ettevõtmistel oli ka teine külg – need olid tema boheemlusele kalduvad eluviisid.
Algaastatel tekitasid need segaduse töökoja rahaasjades, aga hiljem, tema
napsulembuse süvenedes, viis see töökoja pankroti äärele. 1939.a. müüski Jüriloo
töökoja OÜ Kodukäsitööle, kes rajas sinna oma keraamika õppetöökoja. Uueks
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Ülal - veeel üks pilt Riigi Kunsttööstuskooli keraamika tööruumidest. Ees laua nurgas
istub Valli Neuhaus (Talvik, Eller), paremal laua otsas Linda Herman (Liiv). Laua taga
istuvad – vasakult: 1.Jaan Orussaar, 2. Frida Veanes (Karu), 3. Mari Rääk, 4. Marta Laasfeldt
(Jüriloo), 5.Alma Aints (van Jung). Seisavad – vasakult: 1.pr. Ilona Jakó, 2. Juhan Mölder,
4.Géza Jakó, 5. Adele Ulm (Oha, Augustas).
All –F. Matieseni Rakvere savitööstuse töötajaskond, 1934.a. Vasakult esimene
seisab J. Jüriloo.
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juhatajaks sai Ellinor Piipu. Tööd jätkati vanal tehnilisel baasil ja seni väljatöötatud
tehnoloogiaga. Anni Varma toonitab oma eelpool nimetatud artiklis, et Jüri Jüriloo on
töökoja loojaid ja et tema juhtimisel värviti ja põletati esimesed ahjutäied keraamikat
ka „Kodukäsitöö“ töökojas. Peale töökoja müüki töötas Jüri Jüriloo veel mõned kuud
oma endises ettevõttes, siis aga – arvatavasti süveneva alkoholismi tõttu – lahkus.

Kaart Rakverest. Jüri Jüriloo kiri abikaasale. Eelmisel leheküljel asuva foto tagakülg.
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Jüriloo suri 25. juunil 1941.a. küllaltki ootamatult 33 aasta vanuselt. Tütre
sõnade järgi saatnud ta lapsed ja ämma eelmisel päeval sõja jalust ära maale, ise
tundnud end halvasti ja öösel kell 3 surnudki. Arsti diagnoos – südame lihaste põletik.
Tema kaasaegsete keraamikute hulgas liikles aga versioon, et surm tulnud tinaka
(metanoolpirituse) tarvitamise tagajärjel. Nii või teisiti – aga nii varajane noore ja
tegusa keraamiku surm jättis kindlasti mõnedki ta kavatsused pooleli ja mõnedki teod
eesti keraamikas tegemata. Tuleb aga rõhutada, et Jüri Jüriloo oli esimene, kes rajas
Eestis kõrgkuumuse tehnoloogial tugineva, tööstuslikult ehiskeraamikat väljalaskva
ettevõtte ja et selle töökoja toodangu kunstiline ja tehniline tase olid tolleaegses
kontekstis küllaltki arvestatavad.

Vasakul - Eesti I Portselantöökoja peremees Jüri Jüriloo.
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1.-Jüri Jüriloo keraamikat, soolapõletus. Erakogu 2.- Tass Jüri Jüriloo
töökojast, soolapõletus. TLM.
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Jüri Jüriloo šamottvaas. Erakogu.

9

1938.a. Üldlaulupeo medal Jüri Jüriloo töökojast. Võib olla Jüri Jüriloo (või
Mari Räägu?) looming. Erakogu.
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Tõid Jüri Jüriloo töökojast. Serviisi autor Mari Rääk, soolapõletus ETDM.
All – väike vaas, soolapõletus, TLM.
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Juhuslikult välja ilmunud vaas, mida Jaama turul müütasid kaks joodikut.
Õnneks omandas selle üks keraamikat kollektsioneeriv daam. Signatuur E I P - Eesti

Esimene Portselanitööstus. Soolapõletus. Täht K võib tähendada autorit, mis
viitab ainsale K tähega algava nimega, Jüriloo töökojaga seotud isikule - Arnold
Kallasele. 1937.a. tarbekunstinäituse kataloogis on E I P toodangu juures
märgitud: treinud Ainold Sauman, dekoreerinud Mari Rääk ja Arnold Kallas.
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Veel üks huvitav vaas. Materjal ja tehnoloogia (kõrgkuumus, soolapõletus)
näitavad, et on teostatud Jüriloo töökojas. K täht viitab Arnold Kallasele.
Puudub töökoja märk. Võib olla Kallase individuaal-looming. Erakogu.
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Jüri Jüriloo töökoja tooteid: 1. Mari Rääk – lambijalg, soolapõletus. ETDM.
2.Vaas, soolapõletus. TLM. Signeeritud

EIP – Eesti I Portselanitööstus.
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1. OÜ Kodukäsitöö õppetöökojas valmistatud kann, autor V. Kuuste.
2. Sama kannu põhi. Teostatud Jüriloo töökojas kasutusel olnud
kõrgkuumus tehnoloogia baasil. Erakogu
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Ellinor Piipu „Kodukäsitöö“ õppetöökojas Jüri Jüriloo kõrgkuumus
-tehnoloogia baasil valmistatud suur dekoratiivne vaas. Erakogu.
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