Nikolai Königsfest
Mida me temast teame ?

Sündis: 19.08.1872.a., Pensa, Venemaa
Isa: Sigismund Königsfest, fotograaf
1885 lõpetas Astrahani reaalkooli
1898-1904 õppis Berliinis fotograafiat
Aga millega tegeles 1885-1898 ?
See on vanuses 13-26, tosin aastat tema elust ja
tegevusest on meile teadmata.
Kuidas sattus Eestisse ?
Ja üsna kohe Hiiumaale, ei ole juhtunud nägema
tema fotosid sajandi lõpust ja algusest mujalt
Eestist kui Hiiumaalt.
* 1905 muidugi suur põletatud mõisate seeria. Ei usu, et ta sattus Hiiumaale
mingi juhuse tõttu. Keegi tuttav pidi teda kutsuma – kes? Kärdlas muidugi
sakslaste puudust tollal polnud.
* Läänemaa Muuseum on dateerinud paljud tema esimesed fotod aastatesse
1895-1898, Hiiumaa Muuseum on veidi tagasihoidlikum.
* Näiteks Kärdla linnulennult, Läänemaa Muuseum pakub 1895 (vaata 1.) ja
mitmed teisedki pildid. Puuduvad andmed, mis on andnud aluse nende fotode
dateerimiseks just sajandi lõppu. Või on andmeid ?
* Varajased fotod Hiiumaast on valdavalt pruuni tooniga, hilisemalt on ta
kasutanud ka teistsuguseid fotomaterjale. Loogiline !
* Wupperfeld kasutas mitmel 1905.a. välja antud postkaardil Königsfesti fotot.
Olid need pildistatud kohe peale õpinguid Saksamaal või juba enne, 1898.a.?
(2. Näkiauk)
* Ja kas ta üldse oli järjest 6 aastat Saksamaal ?

1

1.

2.

* Esimesed Königsfesti trükitud postkaardid ilmusid müüki hiljemalt 1907.a.
suvel (22.06.). (3. Hohenholmsche Strasse)
* Numereeritud kaardid 1911.aastal (4. №1 Tuchfabrik)
* Pühadekaardid ~1912, (5. Ostergruss aus Kertel), seni ainus millel olen näinud
Königsfesti templit ( Hiiumaa Muuseumil pidi ka 1 kaart olema).
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Kõik eelnev tähendab seda, et juba enne 1912.a. oli Königsfest Hiiumaaga
tihedalt seotud !
(eluloolistes andmetes kirjas, et 1912.a. ja 1920.aastate alguses viibinud
lühemat aega Hiiumaal, Kärdlas)
* 1913, kui Kärdlas kino avati, pandi N. Königsfest kinomeheks.
* 1918-1919 töötas Arhangelskis Mihkel Õnnise fotoateljees.
* Aga 1904-1912 ?
Vaid 1905-1906 mõisate pildistamine.
* Tundub, et 1907-1917 oligi Königsfesti pikim Hiiumaa periood
Neil aastail omas ta ka Suurmaanteel (Vabaduse t.) maja ja ateljeed.
* 1925 Saaremaale
* 1936 Eesti kodakondsus
* 1941 Saksamaale, N.Königsfest suri 15.12.1949
Aruteluks Königsfesti tööst ja sidemetest Hiiumaaga on vajalik võimalikult rohke
dateeritud fotode ja postkaartide olemasolu.
Uurigem kõik omad kogud ja albumid hoolega läbi !
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