
Sisukord

Saateks    8

1. Karja Katariina kiriku raiddekoor    10

2. Terrakotaskulptuurid Tartu Jaani kirikus    12

3. Tallinna raekoja saali pingi külgtoes Tristan ja Isolde    14

4. Tallinna raekoja saali pingi külgtoes Taavet ja Koljat    16

5. Hermen Rode. Niguliste kiriku peaaltari retaabel    18

6. Bernt Notke. Surmatants     20

7. Bernt Notke. Püha Vaimu kiriku altar    22

8. Püha Vaimu kiriku kantsel    24

9. Michel Sittow. Kannatusaltari välistiivad    26

10. Clemens Pale ja Hinrik Byldensnyder. Hans Pawelsi kenotaaf Oleviste kiriku Maarja 

kabeli idaseinal    28

11. Tallina rae piltvaibad    30

12. Arent Passer. Pontus de la Gardie ja Sophia Gyllenhielmi hauamonument    32

13. Mustpeade maja fassaad     34

14. Tallinna raesaali lünettmaalid    36

15. Diana ja Aktaion    38

16. Karl von Kügelgen. Tallinna vaade Patkuli trepi juurest    40

17. Alexander Georg Schlater. Tallinna vaade Hattorpe torniga    42

18. Carl Timoleon von Neff. Üllatus    44

19. Gustav Adolf Hippius. Eesti pruut    46

20. Julie Wilhelmine Hagen-Schwarz. Naise portree    48

21. Oskar Georg Adolf Hoffmann. Ajalehte lugev mees    50

22. Johann Köler. Truu valvur    52

23. August Weizenberg. Koit ja Hämarik    54

24. Amandus Adamson. Russalka    56

25. Paul Raud. Muhu rauk    58

26. Ants Laikmaa. Marie Under    60

27. Nikolai Triik. Lennuk    62

28. Oskar Kallis. Kalevipoeg allilmas    64

29. Kristjan Raud. Kalev kosjas (Kosjad)    66



6

30. Hando Mugasto. Puugravüürid eeposele „Kalevipoeg”    68

31. Konrad Mägi. Vilsandi motiiv    70

32. Jaan Koort. Abikaasa portree    72

33. Ado Vabbe. Seine’i jõgi    74

34. Arnold Akberg. Katused    76

35 Märt Laarman. Oleviste ja Niguliste Tallinnas    78

36. Jaan Vahtra. Autoportree    80

37. Kuno Veeber. Suplejad    82

38. Juhan Raudsepp. Muistne sõdur    84

39. Eduard Ole. Reisijad    86

40. Eduard Wiiralt. Põrgu    88

41. Aleksander Vardi. Montmartre    90

42. Karl Pärsimägi. Pallase koridorivaade    92

43. Adamson-Eric. Amarüllised    94

44. Anton Starkopf. Uppuja    96

45. Johannes Võerahansu. Õuel    98

46. Andrus Johani. Köögis    100

47. Kaarel Liimand. Poiss punastes pükstes    102

48. Nikolai Kummits. Lambi valgel     104

49. Johannes Greenberg. Kolmekesi    106

50. Eerik Haamer. Perekond vees    108

51. Endel Kõks. Kohvikus I    110

52. Richard Uutmaa. Rukkilõikajad    112

53. Olga Terri. Hirm    114

54. Johannes Saal. „Lumi kogub aia äärde, valu minu südame”. Juhan Liivi portree    116

55. Kaja Kärner. Peied    118

56. Valve Janov. Kala Karlova kohal    120

57. Alfred Kongo. Kanepi motiiv    122

58. Henn-Olavi Roode. Turg (Lilleturg)    124

59. Lepo Mikko. Lume eel    126

60. Elmar Kits. Burlesk    128

61. Ülo Sooster. Valge muna    130

62. Günther Reindorff. Sibeliuse „Finlandia”    132

63. Ilmar Malin. Kustuv päike    134

64. Enn Põldroos. Söömaaeg    136

65. Nikolai Kormašov. Raudbetoon    138

66. Edgar Viies. Pegasus    140

67. Kaljo Põllu. Hingekellad    142

68. Andres Tolts. Seal, kus algab loto    144



7

69. Leonhard Lapin. Ühinemine tähega I–III    146

70. Tõnis Vint. Kompositsioon I (Konstruktsioonid 6)    148

71. Marju Mutsu. Suvi on punane    150

72. Malle Leis. Mees mere ääres    152

73. Aili Vint. Päikeseloojang     154

74. Toomas Vint. Mäng     156

75. Jüri Okas. Sündmus L2    158

76. Raul Meel. Taeva all nr 4     160

77. Sirje Runge. Geomeetria XIV    162

78. Kaarel Kurismaa. Helisid tilkuv seadeldis    164

79. Ando Keskküla. Õhtu    166

80. Jaan Elken. Kajakas    168

81. Ülo Õun. Isa ja poeg    170

82. Vive Tolli. Aed müüri taga    172

83. Silvi Liiva. Kaks naist    174

84. Herald Eelma. Värav    176

85. Olav Maran. Vaikelu sinise riidega    178

86. Peeter Ulas. Müha    180

87. Jüri Palm. Nekroloog kodanik N. surma puhul    182

88. Olev Subbi. Tüdruk avatud akna all    184

89. Jaak Soans. Anton Hansen Tammsaare monument Tallinnas    186

90. Peeter Mudist. Surematu togib jääkuhjatist    188

91. Tiit Pääsuke. Poiss viiuliga    190

92. Jüri Kask. Hommikust õhtuni    192

93. Paul Kondas. Näärivana kalastab    194

94. Jüri Arrak. Müüritrepil    196

95. Lembit Sarapuu. Vaade Munamäele    198

96. Evald Okas. Viini operett    200

97. Raoul Kurvitz. Emamesilase lend. Kaukomieli    202

98. Ene-Liis Semper. Edasi-tagasi. FF/REW    204

99. Jaan Toomik. Isa ja poeg    206

100. Kaido Ole. Nimeta CLX    208

101. Tõnis Saadoja. Teater NO99 laemaal    210

Tähestikuline register    212

Fotode allikad    214



8

Saateks

Sellesse raamatusse koondatud kunstiteosed ei ole kindlasti valitud põhimõttel „sada üks parimat”. Säärane 

hinnang pole mitte ainult võimatu, vaid ka ebaõiglane nii kunstnike kui vaatajate suhtes. Iga ajastu defineerib 

pärandit uuesti, leitakse uusi vaatenurki ja kõnelemisviise, hüljatakse vanu. Ka keskaegset kunsti uuritakse 

üha edasi, sest uurimismeetodid, arusaamad ja fookused muutuvad aja jooksul üha kiiremini. Teisalt, Eesti on 

olnud sõdade ja lahingute tallermaa, palju on kaduma läinud ja hävitatud, seetõttu oleme uhked ja tänulikud 

iga kunstiteose eest, mille loomisaeg on näiteks enne 17. sajandit. 

Samas pole see ka valik töödest, mida julgeksin nimetada oma lemmikuteks. Esiteks, mul ei saa olla sada 

ühte lemmikut, pigem söandan väita, et kogu kunstiajalugu tervikuna on mu lemmik, pakkudes huvi ja rõõmu 

läbi elu. Teiseks, mulle meeldivad nii mõnedki eripärased teosed, millest kirjutamine oleks pakkunud suurt 

naudingut, kuid ikka ja jälle pidin endale esitama küsimuse: miks peaksid need teosed olema huvitavad või 

tähendusrikkad tänases Eestis? Enamikul juhtudel võitis professionaalne soov liikuda abstraktse süsteemi sees, 

mis suurtes piirides kattub meie tänase kunstiajaloo käsitluse üldseisukohtadega. 

Kuna ajalised piirid on üsna suured – esimene kirjeldatud teos selles raamatus pärineb 13. sajandi lõpust 

ja viimane aastast 2012 –, oli raske leida ühesugust kirjutamismeetodit ja sestap on tekstid oma iseloomult 

erinevad. Pea võimatu on kirjeldada abstraktset maali ja keskaegset raidskulptuuri sarnase skeemi järgi. Teosed 

on loodud erinevatel ajastutel ja erinevatel eesmärkidel, sugugi mitte ainult esteetilistel kaalutlustel – selline 

käsitlusviis on suhteliselt hiline nähtus. 

Usun, et kunst pole kunagi eksisteerinud eraldi oma ajastu vaimust. Olgu teos loodud kirikule, aadlikule või 

kodanlasele, on kunstis ikka edastatud ühiskonnale olulisi väärtusi. Vahet pole, kas see oli kristlik legend, mille 

õpetussõnu mõistis igaüks, või on see nüüdisaegne individualism. Seetõttu pole ma mõnikord piirdunud vaid 

konkreetse teose kirjeldamisega, vaid vajaduse korral (kui see osutus mu meelest oluliseks, et teost mõista) 

üritasin kirjeldada ka toonaseid ideid ja keskkonda, kus teos loodi. Loodetavasti ei läinud ma n-ö kunstiajaloolise 

narratiivi loomisega liiale, aga tihtipeale on kunstiajalugu ja ajalugu raske teineteisest lahti kiskuda. Mis ei 

tähenda, et kunstiteosed peaksid olema ajaloo illustratsioonid, sest kunstilt oodatakse alati midagi rohkemat. 

Kuid tähendus võib olla ka sellel, mida pole loodud – millegi puudumine kõneleb samuti ajastu vaimust. Näiteks 

on meie kunstiajaloost leida vaid mõned üksikud maalid 1940. aastate kannatustest ja tragöödiatest. Põhjused 

võivad olla erinevad, kuid kõige kohal troonib siiski valitsev hirm.

Nii mõnegi teose puhul keskendusin detailide kirjeldamisele, kuna mind on juba pikemat aega vaevanud 

arusaam, et me ei oska enam kunstiteost „lugeda”, me ei saa aru, mida sellega omal ajal öelda sooviti, miks see 
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üldse loodi. Ja miks teos nii hea oli, et säilitamist vääris. Vähe sellest, et üldreeglina puuduvad tänapäeva inimesel 

teadmised piibliloost ja legendidest, milleta on kesk- ja uusaegseid töid lausa võimatu hinnata, paraku hakkab 

kaduma ka vaataja võime seista üksikteosega silmitsi, ainult kahekesi, ilma selgitavate tekstideta; näha seda, 

mida kunstnik tegelikult rääkis. Tihtipeale näeme küll pilti, kuid ei adu selle taga kunstiteost. See puudutab 

eeskätt 20. sajandi loomingut. Soovisin pisutki juhtida tähelepanu dialoogile, mis muidugi ei välista tänapäevale 

omast teoste kontekstualiseerimist. Need raamid ja põhimõtted loob iga põlvkond üha uuesti. 

Kuidas ma ikkagi teosed valisin? 

Üldreeglina on iga teadusala enam-vähem selgepiiriline distsipliin. Kunstiajalooga on lugu paraku keerulisem: 

siin puudub ühine metoodika, mis tuleb tihtipeale uuesti valida. Keeruliseks võib muuta valiku ja kirjeldusviisi 

ka isiklik suhe mingi nähtusega, näiteks täiesti subjektiivne maitseotsustus. Et sellest puhta nahaga pääseda, 

üritab kunstiajaloolane jääda professionaalse neutraalsuse piiridesse, mis omakorda ahistab valikuid. Käesoleva 

raamatu valik ei tulnud sugugi lihtsalt. Soovisin igast perioodist esile tuua mõne iseloomuliku teose, et lugeja 

liiguks küll mitte päris metoodilist rada, kuid siiski ajateljel keskajast nüüdisaega. Kuid mida lähemale täna-

päevale, seda raskemaks valik osutus. Kahjutundega jätsin valikust välja palju suurepäraseid kunstnikke, eriti 

1960.–1990. aastate vahelisest perioodist. Otsustasin samuti, et tänaseid aktiivselt loovaid nooremaid kunstnikke 

ma valikusse ei liida – neil on ees veel küllaga võimalusi. Mõned erandid siiski tegin eeldusel, et nii Toomiku, Ole 

kui Saadoja raamatuse valitud teosed jäävad meie kunstiajalukku nagunii püsima. 

Seega, iga teos on valitud küll iseloomustama ajatelge, kuid mitte ainult. Nagu juba mainisin, pole kõik need 

minu lemmikteosed, kuid paraku on ikka lihtsam kirjutada asjadest, mis korda lähevad, pakuvad nii intellek-

tuaalset kui emotsionaalset rõõmu ja uudishimu. 

Kirjutades oma tekste ja uurides vajalikku materjali, tundsin korduvalt heameelt, kui palju materjali on mu 

kolleegid läbi uurinud ja ka publitseerinud, kui palju on meil olnud ja on tänagi häid kunstiajaloolasi. Mõned 

vähesed viited, mida tekstidele lisasin, juhatavad lugejad loodetavasti ka nende süvakäsitluste juurde, pakku-

des samasugust huvi ja lugemisrõõmu, nagu tundsin mina oma üldise kunstiajaloo kursust taas meenutades.

Sirje Helme
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Saaremaa keskaegsed kirikud on Eesti kunstiajaloos 

erilisel kohal: nad on kaunid oma arhitektuurselt vormilt, 

nad on olnud kaunistatud seinamaalingute ja peene 

raiddekooriga, neis kõigis on varjamatu väärtuslik eri-

pära ja võlu. Saaremaal käies ei tohiks mööda sõita ei 

Muhu, Pöide, Valjala, Kaarma ega Kihelkonna kirikust 

ja mõnest teisestki pühakojast, kuid kõige võluvamaks 

pean Karja Katariina kirikut Leisis.

Saaremaa väikseim keskaegne kirik on eriline eeskätt 

oma kunstiteoste tõttu. Meie kirikutes pole ju säilinud 

erilist sisekujunduslikku detailirikkust, see on hävinud 

või kinni kaetud kas reformatsiooni käigus või raske-

tes sõdades, kus Eesti vaenuvägede sõjatandriks jäi. 

Ja see, mis oli jäänud, tuli pärast Teist maailmasõda 

jätta aastakümneteks niiskuse, hallituse ja inimliku 

barbaarsuse kätte. Seda enam on väärtuslik kõik säilinu –  

ja väärtuslik mitte ainult kunstiajaloo seisukohalt, vaid 

üldkultuuriliselt, sest kunstiteosed jutustavad ka koha-

likest oludest, inimestest, moest, uskumistest, võimust 

ja valitsemisest. 

Saaremaa ajalugu on eriline, sest just siin lõppesid 

muistse vabadusvõitluse lahingud, mille järel moodus-

tati Saare-Lääne piiskopkond. Võõraste võitu tähistati 

Valjala kabeli ehitamisega, mis on esimene teadaolev 

kiviehitis Eestis, ja nagu kunstiajaloolased on väitnud, 

algab just siit Eesti monumentaalarhitektuur ja meie 

keskaegse kunsti ajalugu. Saaremaale toodi meistreid 

1
paljudest paikadest, sestap on nendes kirikutes tunda 

rahvusvahelise kõrggootika puudutust. 

Keskaegse kunsti asjatundja Kaur Alttoa on kirjuta-

nud Karja kirikust väga põhjalikult ja lugupidavalt: „Ent 

hinnaliseks muudab kiriku selle skulpturaalne dekoor. 

Portaalid, võlvitoed ja päiskivid on kaunistatud meisterliku 

kõrggooti vormides raiddekooriga. Sellist kaunistuste 

pillavust, aga ka kunstilist taset ei kohta kuskil mujal 

Eesti paekiviarhitektuuris.”1

Kirkus on palju vaatamisväärset. Et seda kõike aduda, 

tuleb sinna jääda pikemaks ja lugeda ka selgitusi. Me ei tea 

ju enam kristlikke legende, ei tunne pühakute lugusid, ei 

saa aru stseenidest, mis omal ajal kirikuskäijale raamatu- 

1   Kaur Alttoa, Saaremaa kirikud. Tallinn: Kunst, 1997, lk 55., lk 55.

KARJA  
KATARIINA  

KIRIKU 
RAIDDEKOOR

 
13. sajandi lõpp või 

14. sajandi 1. pool
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teksti eest olid. Kuid siin leidub ka kaunistusi, mis on 

lõpuni selgitamata koguni kunstiteadusele, näiteks: 

miks asuvad kiriku koorivõlvidel sellised kummalised 

maalingud? 

Karja raiddekoor on valminud ilmselt mitme meistri 

käe all. Kuna kõigist kaunistustest raamatu piiratud 

mahu tõttu kirjutada pole võimalik, vaadakem neist vaid 

üht – Püha Nikolause kompositsiooni, mis asub kiriku 

võidukaare lõunaküljel. See on lugu Pühast Nikolausest, 

kelle eluteed ilmestavad paljud heateod, millest kolm on 

ka Karja figuurigrupil ära toodud. Püha Nikolaus, kes on 

eelkõige tuntud kui meremeeste kaitsepühak, päästis 

kord oma teel Pühale Maale tormis hädas oleva laeva. 

Kompositsiooni keskne figuur ongi Püha Nikolaus ise, 

temast vasakul on mees laevaga ja paremal kujutatakse 

lugu, kuidas Nikolaus kolmele vaesele piigale kotitäie 

kulda andis, et need abielluda saaksid. Skulptuurigrupil 

näeme teda läbi torniakna kullakotti ulatamas. Tänu 

sellele teole on Nikolaus ka neidude kaitsepühak. Kolmas 

lugu on üsna õõvastav ja räägib kõrtsmikust, kes olevat 

poisikesi tapnud ning neid sissesoolatuna külalistele 

pakkunud. Püha Nikolaus päästis neist kolm ja äratas 

ellu. Nii näemegi kompositsiooni lääneservas meest 

kinniseotud poisikesega – tõenäoliselt ei mahtunud 

kõik kolm ära. 

Keskaja meistreid selline pisis asi aga ei häirinud. 

Kuigi reeglina eelistati väga detailitäpset sisuselgitust, 

võis vahel – tavaliselt pragmaatilistel põhjustel – mõned 

tegelased pildilt välja jätta. 

Keskaegse kunsti eriline võlu peitub jutustuse olu-

lisuses ja viisis, kuidas lugu kivis või seinamaalingul 

esitatakse. Selles on kõrvuti naiivsust ja tehnilist kõrg-

meisterlikkust, usku ja lugupidamist nii oma töö kui 

selle loo vastu, mida kivis kirjeldatakse. 

Peame olema tänulikud, et on säilinud midagi nii 

haruldast nagu Karja kirik oma kunstiteostega. 
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2
TERRAKOTA- 

SKULPTUURID  
TARTU JAANI  

KIRIKUS 

13. sajandi lõpp

Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride kohta on kir-

jutatud, et „kogu Euroopa gootikas pole ühtki teist 

ehitist, mille terrakotaskulptuurid suudaksid nii arvu, 

suuruse kui ka kunstilise taseme poolest ligilähedaseltki 

konkureerida Tartu Jaani kirikuga. Just sellega on Jaani 

kirik unikaalne tervel Õhtumaal.”1

Meie keskaegne kunst pole teoste poolest küll väga 

rikas, kuid mitmed nendest on kogu Euroopa mastaabis 

olulised, nagu Bernt Notke lõuendile maalitud „Surma-

tants”, Hermen Rode suuremahuline kappaltar, Karja 

kiriku raiddekoor ja kindlasti Tartu Jaani kiriku terra-

kotaskulptuurid. Väljaspool spetsialistide ringkonda ei 

teatud neist skulptuuridest suurt midagi, enne kui 1991. 

aastal kirikut restaureerima hakati. Varem olid töötanud 

varemetes kirikuhoones vaid mõned kunstiajaloolased ja 

restauraatorid, kes säilinud väärtust kuidagiviisi kaitsta 

ja säilitada püüdsid. Polnud ju pärast Teist maailmasõda 

mõte kirik õhkida kuigi kaugel tegutsemisest.

Tõenäoliselt 19. sajandi alguses krohviga kaetud 

skulptuurid tulid kiriku restaureerimistööde käigus 

välja ligi sajand hiljem, 20. sajandi alguses. Leid tekitas 

tõelise sensatsiooni, kuid kiriku edasise restaureerimise 

peatas alanud Esimene maailmasõda. Tänaseks on Jaani 

kiriku haruldane dekoor kaitstud ja konserveeritud, kuid 

kunstiajaloolastel on jäänud veel palju lahtisi küsimusi.

1   Kaur Alttoa, 101 eesti pühakoda. Tallinn: Varrak, 2015, lk 48.

Tegu on põletatud savist figuuridega, mis asusid nii 

tellistest laotud kiriku interjöörides kui välisfassaadil. 

Dekoor on olnud väga rikkalik, kuid paraku on olnud 

sajandite jooksul ka kaod väga suured. Arvatakse, et 

kirikus oli keskajal umbes 2000 skulptuuri, millest säi-

linud on kolmandik. 

Lisaks skulptuuride arvukusele on tähelepanuväärne 

ka kujude monumentaalsus. Kõige suurejoonelisem 

on võidukaare kohal paiknenud krutsifiksigrupp, mille 

figuurid on elusuurused (Maarja kõrgus on 160 cm!).2 

Suuremad kujud olid valmistatud mitmest plokist. Üld-

juhul on nii suurte figuuride põletamine erand, kuid 

2   Kaur Alttoa, Eesti kirikud III. Tartu Jaani kirik. Tallinn: Muinsus-
kaitseamet, 2011, lk 37.
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on seda põnevam, et tegu 

on vaieldamatult kõrgpro-

fessionaalidega. 

Lõplikult lahendamata 

on ka küsimus, kas kirikul 

oli tervikuna oma kujundus-

programm, kogupilt. Kadunud 

on väga suur hulk dekoorist, 

tervikuna on hävinud terved 

tsüklid. Raskemaks muudab 

lahenduse leidmise ka asja-

olu, et enamikul skulptuuridel 

puuduvad atribuudid, mis 

tähistasid nende tegusid 

või märtrisurma ning mille 

järgi oli tegelasi lihtne ära 

tunda. Jaani kirikus seletasid 

aga tegelaste funktsiooni 

tekstilindid, mis tänaseks 

on kas hävinud või loetama-

tuks muutunud. Vaieldud on 

koguni selle üle, kuivõrd oli 

pildiprogrammis esindatud 

ilmalik teema. Üks selgesti 

identifitseeritud stseen 

kujutab troonivat Kristust, 

Maarjat ja Johannest ning 

apostleid. See määratleb 

ka teema – viimne kohtu-

päev. Kas võis see olla ( ja 

miks pidi olema?) aga kogu 

programmi keskne teema, 

pole siiski kindel. 

Seega on see mõistatuslik, 

üle 700 aasta vana hoone 

jätnud tänapäevale palju 

lahendamata küsimusi ja 

karta on, et ta jätabki kii-

valt palju enda teada. 

Tartus on tegutsenud tellisepõletamise tippmeistrid.

Muidugi pole kõik need skulptuurid vaid ühe meistri 

töö, vaid siin on tegutsenud erineva käekirja ja oskustega 

modelleerijaid. Osa neist olid kindlasti oma aja tipp-

tegijad ja kursis kõrggooti loominguga, kuid tõenäoliselt 

leidus ka vähemate võimetega meistreid. Sellegipoolest 

on kõik skulptuurid ükshaaval savist modelleeritud, 

nad pole üksteise koopiad. 

Kuna terrakotaskulptuur polnud keskaegses Euroopas 

väga levinud, on paralleele leida üsna raske. Sarnasusi 

on otsitud nii Põhja-Saksamaalt kui Poolast, kuigi vähe-

sel määral kasutati terrakotat ka Rootsi kirikutes ja 

koguni Soomes. Paraku pole tänini täit selgust selles, 

kust tulid Jaani kirkus tegutsenud meistrid. Küsimus 
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25
Paul Raud 

MUHU RAUK

1898. Õli, lõuend. 
53,4 x 34,3 cm. 

Eesti Kunstimuuseum

Madalmaade vanade meistrite loomingule, mida Paul 

Raud Amsterdamis lisaks uurimas käis. Juba Düsseldorfis 

huvitus ta karakteersete talupojatüüpide kujutamisest 

ning tema võimekus portretistina oli selgesti tajutav. 

Düsseldorfi akadeemia tegi Paul Rauale ettepaneku 

sinna tööle jääda, kuid kunstnik naasis Eestisse, olles 

seega esimene kunstnik, kes pärast õpinguid raja taga 

asus tööle kodumaal. 

Paul Raua lemmikute hulka kuulusid mitmed saksa 

kunstnikud, kelle loomingus on selgelt tuntav impressio-

nistliku kunsti mõju. Saksa impressionism erineb prantsuse 

impressionistide loomingust, on natuke jutustavam ja 

tugevamate realismi jälgedega. Paul Rauale see sobis ja 

Eesti kunstiajaloos ongi ta esimene (saksa mõjudega ) 

impressionistlik kunstnik. Ehkki on diskuteeritud selle üle, 

kui palju seda impressionistlikku laadi Paul Raua teostes 

ikkagi on, kinnitavad ta maastiku- ja olustikuvaated 

kunstniku suurt huvi ja võimekust impressionistlikus 

vabaõhumaalis. Ka „Muhu raugas” on heleduse ja nn 

lõpetamatuse võlu tuntav. 

Idee minna maalima saartele oli Pauli kaksikvennal 

Kristjanil tekkinud juba talvel, ja nii veetsidki vennad juuli- 

kuu koos Muhus. Eesmärgiks oli jäädvustada sealset 

arhailist omapära, lisaks kogus Kristjan ka rahvaluulet. 

Mõlemat venda võlus Muhumaa tasane maastik, Muhu 

kirik oma selgete lihtsate vormidega, madalad kelpkatu-

sega taluhooned, vaikus, mõned üksikud teekäijad. Kõik 

see muutus hiljem Paul Raua lemmikmotiiviks. Muhus 

valminud etüüde (analoogsed tööreisid toimusid ka Pakrile 

ja Rakvere maile) on meie kunstiajaloos nimetatud omaette 

etapiks rahvusliku kunsti arengus, prelüüdiks kummagi 

kunstniku programmiliselt rahvusromantilistele töödele 

järgnevatel aastakümnetel.1 „Muhu rauk” oli näitustel välja 

pandud koguni kahel korral – 1905. aastal Balti Kunstnik-

kude Ühingu näitusel Riias „Portree-etüüdi” nime all ja III 

eesti kunsti ülevaatenäitusel 1910. aastal Tartus, Valgas, 

Pärnus ja Tallinnas, seekord juba „Muhu rauga” nime all. 

1   Mai Levin, Rahvusromantism Eesti kunstis. – Eesti kunsti aja-
lugu 5. 1900–1940. Tallinn: Sihtasutus Kultuurileht, 201, lk 104.

Lävepakul pikas mustas kuues istuv vana mees on 

ühtpidi karakterportree, teistpidi aga silmatorkav isik-

sus. Tõenäoliselt just modelli huvitava isiksuse tõttu 

on Paul Raud (1865–1930) maalinud Ado Schmulist ka 

teise etüüdi ning kirjutanud selle juurde „Ado Schmul 

Kogova”. Nimetatu oli kirjanik Juhan Smuuli vanaonu.

Maali üldtoon on tume – hoone sisemuse pruunide 

toonide taustal tumedas kuues mees –, kuid ometi jätab 

teos kerge, mitte raskepärase mulje. Maalil on üllatavalt 

palju värvi, ja kuigi väikestel pindadel, on see paigutatud 

nõnda, et mõjutab suurt osa tööst: valge särk paistmas 

kuue alt, heledad püksid ja sokid koos pasteldega, hele 

lävepakk ning ukseava. Värvikompositsiooni võtab kokku 

ere punasekirju vöö. Väga huvitav on uurida mehe nägu 

ja käsi. Pikkade hallide juuste ja halli habemega (pikad 

juuksed ja habe olid tookord kombeks) mehenägu kõrge 

viltmütsi all on sõbralik, natuke uudishimulik ja natuke 

humoorikas. Mehe kõrval lamab koer.

Rasket tööd tegev lihtne inimene oli 19. sajandi lõpu 

kunstis muutunud populaarseks teemaks, kuid vaevalt 

saame sellest Paul Raua portreest otsida sotsiaalkriitilisi 

ambitsioone, ehkki Raud oli kahtlemata kursis kunsti 

arengutega. Ta oli äsja lõpetanud õpingud Düsseldorfi 

Kunstiakadeemias, kuhu suundus õppima ilmselt ka 

seetõttu, et seal olid õppejõududeks Eduard von Gebhardt 

ja Eugen Dücker – kaks baltisakslast, kelle teoseid saab 

näha ka Kumus. Akadeemias pöörati palju tähelepanu 
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Paul Raud oli seda portreed maalides alles oma 

kunstnikutee alguses ning teda ootas ees pikk ja edu-

kas loominguline elu. Ants Laikamaa aga on öelnud 

kunstniku ärasaatmisel, et kui Paul Raud oleks maalinud 

ka ainult „Muhu rauga” ja „Onu Pauli piibuga”, oleks ta 

ikkagi jäänud eesti kunstiajalukku.1 

1   Mai Levin, Kristjan ja Paul Raud. Ühest sajandist teise. Tallinn: 
Eesti Kunstimuuseum, 2006, lk 59. 
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Ants Laikmaa 

MARIE UNDER 

1904. Pastell, paber. 
Vm. 50,0 x 47,5 cm. 

Underi ja Tuglase  
Kirjanduskeskus

kandis. Sajandialguse revolutsioonilised ideed ja uut 

maailmakorda ennustav aeg olid loonud eesti noorsoole 

võimaluse enese kultuuriliseks kehtestamiseks, olulise 

ideoloogi rolli oli endale võtnud Noor-Eesti liikumine, 

millega Laikmaagi seotud oli ja mida toetas. 

Eesti kunstiajaloos on see maal meie portreekunsti 

üheks tipuks, mis pole lihtsalt võluv jäädvustus, vaid ka 

„nooruslikult intensiivse elutunnetusega, üldkokkuvõttes 

optimistlikult tulevikku vaatava ajastu võrdkuju”.1 Ilu, 

võlu ja poliitika koos ühel maalil.

Laikmaa armastas töötada pastellitehnikas, mis 

võimaldas tal ühtaegu nii joonistada kui olla maa-

liline. Laikmaa portreelooming on märkimisväärne. 

Kunstnik on sõltuvalt modellist kord esinduslikum, 

kord lüürilisem, kord lausa narratiivne, nagu Friedrich 

Reinhold Kreutzwaldi portreedes. Aastal 1904 oli tema 

pastellportreede pagas siiski veel üsna väike, esimesed 

selles tehnikas tööd olid valminud alles sajandi algul. 

Marie Under oli 1904. aasta suveks tulnud Moskvast, kus 

ta elas oma abikaasa ja väikese tütrega, Tallinna ja asunud 

Eduard Vilde kutsel tööle päevalehe Teataja toimetusse. 

Nii sattus noor naine uuendusmeelse kultuuriringkonna 

keskele ning esimestest luulekatsetustest said trükikõlb-

likud eestikeelsed värsid Noor-Eesti esimeses albumis. 

Ants Laikmaa mõju noore Underi kujunemisele oli 

kindlasti väga suur.2 Laikmaa oli selleks ajaks meie hapral 

kunstimaastikul saavutanud autoriteetse positsiooni, kuid 

eks kiiresti kujuneva moodsa kultuuri heeroseid oli Underi 

tutvusringkonnas teisigi. Pigem oli see Laikmaa isiksuse 

karismaatiline jõud ja hingeline lähedus, mis noorele naisele 

mõjus. On kirjutatud nendevahelisest romantilisest suhtest, 

noore andeka naise ja eluküpse mehe erilisest sõprusest. 

Mõlema elusaatus oli edaspidi intensiivne ja kirev, läbisegi 

dramaatiline ja õnnelik, kuid nende omavaheline sõprus 

jätkus hilisemas kirjavahetuses ja kestis läbi elu. 

1   Mai Levin, Juugendstiil. – Eesti kunsti ajalugu 5. 1900–1940. 
Tallinn: Sihtasutus Kultuurileht, 2010, lk 187.
2   Liis Pählapuu, Ants Laikmaa. Vigala ja Capri. Tallinn: Eesti 
Kunstimuuseum/Kumu kunstimuuseum, 2015, lk 19. 

Meie lühikeses kunstiloos ei leidu just palju romanti-

lisi legende või lugusid, seda enam tulevad esile need 

vähesedki. 

Poetess Marie Under on Ants Laikmaa (1866–1942) 

pastellil noor, kaunis ja karismaatiline ning piisavalt 

enesekindel, et nõustuda poseerimisega. 1904. aastale 

mõeldes tuleb tõdeda, et kohalik kunstielu alles hakkas 

tärkama, kunstniku positsiooni ühiskonnas polnud veel 

ollagi, portreemaali õitsenguni läks veel aega. 

Underi portree on maalitud Laikmaa Niine tänava 

ateljees. Niisugust elurõõmu, mida õhkub sellelt maalilt, 

portreekunstis tavaliselt ei kohta. Kübara alt lahti pää-

senud vallatud juuksesalgud, naer silmades ja huultel 

on kontrastis tumeda kombekohase range riietuse ja 

kübaraga, mida omakorda elavdab erksinine lehvi seotud 

kaelasall. Tänasele vaatajale pole see mitte ainult väga 

vahetu silmapilk ühest rõõmsast noorest naisest, mis 

kunstnikul tabada on õnnestunud, vaid ka kultuuri-

looliselt tähenduslik töö. Marie Underist kujunes Eesti 

esipoetess, kuid maalimise aastal oli ta ju alles oma 

loometee alguses. Laikmaa oma kunstnikuintuitsiooniga 

võis vaid aimata, et tegu on erakordse modelliga, Under 

oli talle näidanud oma luulekatsetusi. Siiski usun, et 

maalimise ajal ei mõelnud kunstnik oma modellist kui 

tulevasest luuletajast, vaid elurõõmsast noorest nai-

sest, kes kehastas talle kogu seda positiivset energiat, 

mida algava sajandi noor põlvkond Eestimaal endas 
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Jaan Elken 

KAJAKAS

1982. Õli, lõuend. 
136,0 x 150,3 cm. 

Eesti Kunstimuuseum

ning enamik tema kümnendivahetusel valminud maale 

sellega ka tegeleb. Äärelinnamotiivid, millel iseenesest 

pole ei romantilist ega jutustavat kvaliteeti, saavad 

Elkenilt maalilise õilistuse ja esteetilise väärtuse. Tema 

paletile on iseloomulik ultramariin ja hõbevalge, maalija- 

käekirja iseloomustab ekspressiivsus, mis muudab maalid 

sugestiivsemaks. Teda on nimetatud „maaliliseks hüper-

realistiks”. Ent mis on siis Elkeni maalides sellist, et tema 

loomingut hüperrealistlikuks nimetada? Seletus oleks 

tõenäoliselt pikk, kuid kokkuvõte taandub teemavalikule 

ja kunstnikupositsioonile. Linn ja inimeste nähtavus 

linnas (mida ei ole tema maalides palju) on Elkeni selle 

perioodi põhiteema, kuid ta on selle esitanud täiesti 

ükskõikselt, lihtsalt fikseerija positsioonilt. „Kajakas” 

oli kunstnikule ehk pigem huvitav katse hüperrealismi 

pakutud reaalsuse käsitluse viisideks ning ruumimän-

gudeks. See maal on ka kahtlemata hea näide, kuidas 

esitada meediareaalsust tegelikkuse asemel. 

Kuid maali lugu ei lõpe selle täheldusega, mis on 

ainult üks loo osa. Laev, mille nimi oli Georg Ots, oli 

sümbollaev, ainuke reaalne võimalus omada otsesidet 

mitte ainult Soome riigiga, vaid kogu Lääne kultuuriga, 

mida Soome sel ajal esindas. See oli laev, mille pardale 

pääsenu oli eriliselt valitud ja ülendatud Nõukogude 

Liidust väljumise loaga, Soome sisenemise viisast rää-

kimata; laev, mille pardal toodi muu vajaliku kraami 

hulgas palju kunstiraamatuid, mida siinmail uuriti ja 

millest õpiti; laev, mille kaudu oli võimalik, ehkki ris-

kides, viia eesti graafikat välja. Kajaka eksimust võime 

tõlgendada mitmel viisil: Georg Ots oligi omamoodi 

fantoomlaev, püünis naiivsetele hingedele, või ka jõhkra 

otseütlemisena – minna pole kuhugi, pole teist ruumi 

selle ruumi taga, kuhu olete elama määratud. Selliselt 

tõlgendatuna saab Elkeni maal hoopiski olulisema 

tähenduse kui hüperreaalsuse trikk. 

 

„Kajakas” on maal, mille „lugu” võib kaduda aastate 

jooksul alles siis, kui elava kogemusena on kadunud 

nõukogude elu tegelikkus ja absurdsus. Maal kujutab 

üsna tavalist vaatepilti – sadamast lahkuvat laeva, mil-

lele kajakas järele lendab. Ainult et linnul pole, kuhu 

lennata, ta põrkab vastu reklaamikujutist. Lahkuv laev, 

meri ja taevas on vaid seinale maalitud pilt, mitte päris, 

mitte tegelikkus. Vaataja ei pruugi kajaka eksitusest 

üldse aru saada, kui kunstnik poleks maalinud pildile 

kajaka varju, seda, mis kaob ruumis, kuid kinnistub 

seinal. Kogu situatsioon meenutab Papa Carlo seinale 

maalitud teatrit. 

Jaan Elken (snd 1954) kasutab selles maalis nn kahe 

ruumi võtet, mida hakati aktiivselt kasutama hüperrea-

listliku maalikoodi tulekuga eesti kunsti. Eesti noortele 

kunstnikele pakkus hüperrealism hea võimaluse amet-

lik realism n-ö üle mängida, hüperrealismile omaseid 

võtteid kasutati ja interpreteeriti erinevalt. Erinevalt 

USA hüperrealismist, mis linnakeskkonna visuaalse 

agressiivsuse kujutamise kõrval seadis esiplaanile ka 

informatsiooniga täidetud meediaruumi kujutamise, 

uurisid Eesti kunstnikud kohalikku linnaruumi hoopis 

teistel põhjustel. Visuaalsete efektide asemel näeme 

kriitilist pilku, milles ei puudu omamoodi nostalgia. 

Jaan Elkenile, kes oli tollases Eesti Riiklikus Kunsti-

instituudis saanud arhitektihariduse, olid kohalik linna-

keskkond ning selle kõnelemisviisid kergesti hoomatavad 
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Ülo Õun 

ISA JA POEG

1977. Kips. 

Eesti Kunstimuuseum

 

pronksversioon. Algne idee oli see paigutada Tallinnasse 

tookordse Varblase kohviku ette Toompea jalamil. Tal-

linna linnavalitsus aga kõhkles ettevõtmisega ja nii 

rändas teos Tartusse, kus sellele oli algselt planeeri-

tud asukoht Toomemäe jalale. Lõplikult paigutati see 

aga 2004. aastal jalakäijate tsooni Küüni tänaval, kus 

ilmselt ongi tema õige koht linnaruumi seisukohalt. 

„Isa ja poeg” polnud siiski valmistatud nn suhtlevate 

linnaruumi skulptuuride eeskujul, mis läksid moodi 

1970. aastatel ja mida võib Euroopa linnades tihti kohata. 

Skulptuur sattus linnaruumi pärast autori surma ning 

tema algidee polnud tõenäoliselt sulanduda sõbralikult 

kiirustavate inimeste hulka. 

Pronksivalu käigus juhtus aga õnnetus – nimelt läks 

kaduma isa vasak käsivars. Kuna pronksivalu originaalilt 

toimub tükkidena, siis õnnetul kombel üks kipsiosa 

kas purunes või kadus, igatahes kui muuseum kuju 

omandas, seda enam ei leitud. Kumus oligi skulptuur 

eksponeeritud ilma käeta. Skulptuuriga oli juhtunud 

ka teine õnnetus – ühel telepildistusel oli purunenud 

poisikese pea ning Ülo Õun ei hakanud uut pead uuesti 

modelleerima, vaid tegi parandused, mis paraku muutsid 

pea raskemaks kui keha. Kuna skulptuuril on tasakaal 

äärmiselt oluline, nägid muuseumi restauraatorid tõsist 

vaeva, et skulptuurigrupp, mis üleandmisel oli nagunii 

kehvas seisus, saaks väärikalt taastatud. 

Ülo Õun oli koos Jaak Soansiga 1970. aastatel meie 

skulptuuri uuendaja. Ta leidis enda jaoks kipsi, mis ena-

mikule skulptoritest on töömaterjal enne pronksivalu, 

ning muutis selle iseseisvaks väärikaks materjaliks. 

Tema värvitud kipsist kultuuritegelaste (Voldemar Panso, 

Mikk Mikiver, Gustav Ernesaks) portreed said kiiresti 

tunnustuse, neid oodati näitustele. Need portreed on 

tavaliselt üleelusuurused, neile on lisatud kujutatavale 

iseloomulikke detaile, millest on mõned sõbralikult 

grotesksed. 

„Isa ja poeg” on üks neist vähestest skulptuuridest, 

mis muuseumisaalist on tänavale jõudnud rõõmustama 

ja ka üllatama iga möödakäijat. 

 

Jalutades või kiirustades Tartu Raekoja platsilt bussi-

jaama või kaubamaja poole, kohtume Küüni tänaval 

skulptuurigrupiga „Isa ja poeg” – kõrvuti käsikäes 

sammuvad pronksist täiskasvanud mehe mõõtu isa 

ja lapsekehaga poeg. Isa hoiab kätt poja käel, justkui 

juhtides lapse samme ja suunda. Üllatavaks ja erinevaks 

tavapärastest figuurigruppidest teeb selle Ülo Õuna 

(1940–1988) skulptuuri isa ja poja ühesugune mõõt, õieti 

nende sama pikkus. See annab skulptuurile mitmeid 

lisaväärtusi, mida hakata edasi harutama, ning iseloo-

mustab kunstniku loomupärast huvi groteski vastu. 

Vaataja ees on kaks mehekeha, mõlemad realistli-

kult modelleeritud, ainult et nad kuuluvad eridimen-

sioonilistesse ruumidesse. Tõsi, ühtpidi kuuluvad nad 

kokku – isa hoiab kinni poja käest, kuid see on ainus 

side, mis neid ühendab. Mõlemad vaatavad otse ette, 

nendevaheline kommunikatsioon piirdub ühendatud 

kätega, mis, kui tähelepanelikumalt vaadata, pole tava-

line käest kinnihoidmine, vaid isa käsi on poja käe peal. 

Figuurid meenutavad kreeka arhailisest perioodist pärit 

mehefiguure, nn kuuroseid – sirge kehaga, käed külge-

dele surutud, üks jalg ees (pigem tasakaalu hoidmiseks 

kui dünaamika rõhutamiseks), otse enda ette vaatavaid 

skulptuure. 

„Isal ja pojal” on üsna kirev ajalugu. Enne kui Eesti 

Kunstimuuseum selle omandas, oli kunstniku pere-

konna omanduses olevast kipsist originaalist valatud 
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