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Kauneid kunstielamusi soovides, 

  Piia Ausman 
  Haus Galerii juhataja ja omanik 

Kas kunst ei ole mitte imeline!

Haus Galerii kunstiklassika oksjonid on saanud oodatud sündmusteks. Igal kevadel ja sügisel, pärast pooleaas-
tast tööd, toob galerii publiku ette parima. Kuigi näib, et olukorrad, juhused ja kokkusattumused mängivad 
oksjoninäituste koostamisel suurt rolli, ei ole tulemustes ometi midagi juhuslikku. Hoolikalt läbi mõel-
des koostavad asjatundjad väärilistest töödest just seesuguse valiku, kus iga otsusenüanss oluline, et tekiks 
suurepärane tervik. Niisama lugupidavalt nagu siinsed klassikud süvenesid eneseväljenduse täiuslikkusesse, 
püüame meiegi suhtuda nende loomingu esitlemisse. 

Eesti kunst kannab endas tohutut loomeenergiat, mitte pillavat või bravuuritsevat, mitte lopsakate kontrastide 
ja värvihoogsate liialduste rohket, vaid pigem vaoshoitut ja sisukat. Mitte ka valju kõnet vaid sosinaid, mis end 
kiht-kihilt avavad, et vaatajale sügavasse hingesoppi pugeda. 

Üle pika aja avaldab Haus Galerii taas oksjonikataloogi, kirjutades lahti neid sõnatuid sõnumeid, mida kunstni-
kud oma töödesse kätkesid. Kunstist kirjutamine paneb otsima kõige täpsemini väljenduvat tunnet, mõtet või 
ideed, mida pilt kanda võiks. Kuid kas ongi see oluline? Aastaid kunstiga suhelnuna näib kunstnike tegelik soov 
pigem see, et teos vaatajat haaraks ja inspireeriks omasoodu mõtlema, ega kammitseks ilmtingimata tõlgenda-
ma seda, mida kunstnik on öelda tahtnud. Leidke teos oksjonivalikust, unustage iga sõna, mida kirjutame meie 
või mida on kirjutanud arvukad kunstiloolased ja looge oma tõlgendused lihtsalt, julgelt ja pelgamata. Just 
seda kunst ootabki – elavat suhtlust, mille läbi ajast aega kesta, igas hetkes midagi öelda ja kellelegi oluline olla.

Pilt – see on lugu! Olgu teos kas abstraktne või kergemini loetav, konstruktiivne kompositsioon või minimalis-
mi hajuv värvide mäng, impressioon või seisukoht – kõik on lugu. See on kunstniku ja vaataja lugu – kahekõne 
läbi pildi, mis on siin kui peegelsile järvepind, kui keegi on siin ja keegi sealpool vett. Parim, mida kunst pak-
kuda saab, on hingamisruum, vaba interpretatsioonide väli, kus tantsiskledes omi mõtteid ja tundeid nautida 
kui hetkes, mis tekitab igavese kestmise soovi. Kunst mis ei sõnasta lõpuni vaid inspireerib. 

Eesti kunst on tulvil suurepäraseid loojaid, keda leiate sellestki kataloogist. Need on teosed, mis panevad pea-
tuma, seisatama ja sügavalt hingama, uskudes, et elu on midagi enamat kui vaid kaduvik. Meie meistrite kunst 
elab, segades ajad ja olemised korraga üheks kestvaks silmapilguks kui aknaks, läbi mille vaadata elu suurde ja 
imelisse tuppa. 

 

EESTI KUNSTIKLASSIKA OKSJON HAUS GALERIIS
neljapäeval, 1. novembril 2018, algusega 20.00

Haus Galerii ruumides,  Uus tn. 17
Lisainfo: + 372 6 419 471 , haus@haus.ee
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2
NIKOLAI TRIIK (1884–1940)       

Mererand. 1905  

Õli, lõuend. 27 x 37,5 cm
All  paremal: N.Triik 1905.
Pöördel maastik 
Teos on reprodutseeritud L. Pählapuu monograafias „Nikolai Triik“ lk 69  

Alghind: 6900 €  

Nikolai  Triik  on  Eesti  kunsti  suurnimi,  kelleta  on  võimatu  kirjeldada  20.  sajandi  algust.  Loominguli-
ne  isepäisus  ning  meisterlik  maalitehnika  tõstsid  ta  läbi  aegade  meie  olulisemate  autorite  tippu.  Triigi  
loomeenergia  on  värske  ja  vaba  igasugusest  rutiinist  ning  alati  kokkupuutes  Euroopas  levinud  omaaeg-
sete  meeleoludega,  kõnelemata  kunstniku  esmaklassilisest  maalijaoskusest.  Mereranna  kujutajana  on  Triik  
täpselt  seal,  kus  tema  süda  enim  olla  tahtis  –emapoolsete  sugulaste  kodutalu  lähedal  Paldiski  kandis  –  
kohas,  kus  Triik  end  tõeliselt  õnneliku  ja  vabana  tundis.  Käesoleva  töö  puhul  tasub  panna  sõrm  Peterburist  
lahkumise  ja  Laikmaa  ateljeekooli  vahele,  suvele  1905.  aastal,  mil  Triik  peatus  taas  kodusel  Leetsel.  Siin  
on  suvine,  mõnevõrra  sünge  taevas,  kus  kividelt  näib  peegelduvat  õhtupäike.  Triigi  varase  maaliloomingu  
ülehindamata  tähtsus  ja  äärmine  haruldus,  muljetavaldav  läbitöötatus  ja  meisterlikkus  –  see  kõik  on  esin-
datud  selles  pealtnäha  lihtsas,  ent  kunstniku  jaoks  tema  elu  ehk  õnnelikemail  päevadel  loodud  merevaates.

1
CARL TIMOLEON von NEFF (1804–1877)    

Tütarlapse portree. 1840-50ndad  

Itaalia pliiats, värviline pliiats, valge kriit, akvarell, paber. Vm 19,5 x 15,3 cm 
Paremal keskel: Neff  
Tagapapil: 1872 St. Petersburg  

Alghind: 5500 €   

Charles  Timoleon  von  Neff  oli  baltisaksa  päritolu  kunstnik,  Muuga  ja  Piira  mõisnik.  
Sündinud  1804.  a.  õpetaja  Felicite  Neffi  vallaslapsena,  õppis  Carl  Neff  kõigepealt  
Rakvere  kreiskoolis  ja  seejärel  Dresdeni  kunstiakadeemias  Saksamaal.  Noore  kunst-
nikuna  Venemaa  tolleaegsesse  pealinna  Peterburi  jõudes  ning  teenistust  otsides  
maalis  ta  soovijatest  portreesid.  Tänu  õnnele  ning  suurele  talendile  õnnestus  tal  
saada  Venemaa  keisrikoja  õuemaalijaks.  See  amet  tõi  endaga  kaasa  olulisi  tellimusi  
ja  elumuutusi.  Neffi  loomepärand  on  tunnustatud  ja  hiilgav,  maastikumaalidest  ja  
portreedest  kuni  ajalooliste  ja  religioossete  maalideni,  millest  viimaseid  võib  näha  
Kaasani  ja  Iisaku  katedraalis.  Alates  1849.  aastast  oli  Neff  Peterburi  kunstiaka-
deemia  professor.  Oksjoniteos  on  suurepärane  näide  kunstniku  portreteerijaoskus-
test.  Miniatuurne,  ent  lihtne  ja  armas  tütarlaps  mõjub  joonistusel  sulnilt  ajatuna.  
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4
PAUL BURMAN (1888–1934)  

Linnavaade. 1910ndate lõpp – 1920ndate algus   

Guašš, tempera, paber. Lm 37,7 x 48,3 cm
All vasakul: PAUL BURMAN                                                                                     

Alghind: 4300 €  

Paul  Wilhelm  Burman  oli  baltisaksa  päritolu  Eesti  maalikunstnik  ja  graafik,  arhitekti  Karl  Burman  
vanema  vend.  Ta  oli  esimene  märkimisväärne  animalist  Eesti  kunstis,  kes  kujutas  loomi  eksperimen-
taalselt,  ekspressiivselt  ja  kirglikult,  maalides  pigem  nende  loomust,  kui  vormi.    Paul  Burman  õppis  
Ants  Laikmaa  ateljeekoolis  ja  osales  1907.  aastal    vabakuulajana  Peterburi  Kunstide  Akadeemias.  Teda  
on  peetud  üheks  Eesti  esimeseks  impressionistiks,  kes  järgis  meisterlikult  maastike  ja  kompositsiooni-
de  meeleolusid.    Kujutuslaadilt  on  tema  varased  linna-,  lille-  ja  maastikupildid  maalilised,  koloriidilt  
heledad,  vaheldusrikkad,  samas  kui  hilisem  looming  oli  rahutum,  värvisügavam,  toonitumedam  ning  
emotsionaalselt  väga  väljendusjõuline.  Oksjonil  esitatud  linnavaade  kuulub  autori  varasemasse,  hel-
gete  maailmade  perioodi,  kus  päikesevalgus  vaataja  sammude  alt  maalitänaval  otsekui  vastu  kõlab.    

3
ALFRED HIRV (1880–1918)   

Natüürmort laternaga. 1900-10ndad  

Akvarell. Lm 63,7 x 51 cm 
All vasakul: А. Гирвъ.

Alghind: 5400 €

Petseris  talumehe  pojana  sündinud  Eesti  kunstniku  Alfred  Hirve  peamised  õpi-  ning  loominguaas-
tad  möödusid  20.  sajandi  alguses  ka  eestlaste  „pealinnaks“kujunenud  Peterburis.  Hirv  õppis  sealses  
Stieglitzi  Kunsttööstuskoolis,  jätkates  Rooma  Kunstiakadeemias  ja  kunstikoolis  Münchenis.  Pärast  
õppereise  Pariisi  ning  Hispaaniasse  algab  Hirve  kõrgaeg  (1907-1910),  mil  valmivad  kunstniku  kõige  
olulisemad  tööd.  Just  sellest  perioodist  pärineb  ka  oksjoniteos,  kuuludes  vaieldamatult  tuntuimasse  
Alfred  Hirve  loomingužanrisse,  natüürmorti.  Just  natüürmortides  avaldus  selgeimalt  Hirve  püüd  teh-
nilise  täiuslikkuse  järele:  valguse-varju  uurimine,  detailitruudus,  ruumi  sügavuse  ja  illusoorsuse  peegel-
damine,  atmosfääri  edasiandmine.  Kindlasti  tuleb  tähele  panna  Hirve  meelismotiivide  –  viinamarjad,  
punutud  korv,  pudel  –  meisterlikku  kujutamist  ning  tema  haruldaselt  mahlakat  ning  varjunditerikast  
värvikasutust.  Hirv,  kelle  viiulimängu  ja  peent  muusikalist  taju  meenutas  hiljem  Kristjan  Raud,  mängib  
oma  loomingus  värvinootidel,  ent  teeb  seda  viisil,  mis  muudab  õigustatuks  kunstiteadlaste  arvamu-
se,  mille  kohaselt  leidus  talle  vaevalt  sajandialguse  Peterburis  natüürmordi  alal  võrdseid  kunstnikke.   
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Paul  Liivak  jõudis  hoolimata  oma  lühikesest  elueast  tõusta  Eesti  
kunstiajalukku  nii  graafiku,  raamatuillustraatori  kui  ka  akvarellis-
tina. Ta  astus  Tallinna  Kunsttööstuskooli  juba  15-aastasena  ja  oli  
ka  üks  esimesi  innukaid  õpilasi  Pallases.  Peale  õpinguid  tegutses  
Liivak  vabakutselise  kunstnikuna,  andes  välja  linool-      
lõigetega  ja  puugravüüridega  mappe.  Kujutades  peamiselt  
Põhja-Eesti  rannavaateid  sattus  kunstnik  1930ndatel  aga  üha  
sagedamini  Lõuna-Eestisse,  kus  tekkis  tema  eriline  kiindumus  
Võrumaa  vastu.  Nii  vahetusid  1920ndate  meremotiivid  1930nda-
tel  kuppelmaastikega.  Akvarellistina  on  tema  kujutusviis  ja  tee-
mad  romantilised  ning  ülimalt  dekoratiivsed.  Liivaku  piltidele  on  
ainuomane  pisut  kummastav  rakurss,  mis  jätab  mulje,  nagu  oleks  
kunstnik  kusagil  oma  maastike  kohal,  nende  alumises  vasemas  
nurgas  või  niivõrd  eemal,  nagu  jälgiks  ta  puid,  pilvi  ja  ilmaääri  läbi  
muinasjutuprisma.  Nii  saab  ka  oksjoniteosel  olevast  rannamännist  
pigem  vaesele  liivapinnale  uhkelt  juurdunud  rüütel  kui  lihtsalt  puu.   

6
PAUL LIIVAK (1900–1942)    

Rannamännid. 1920ndate II pool 

Akvarell (kleebitud  papile). Vm 41,6 x 49,5 cm   
All paremal: P Liivak 
                                                                                                                
Alghind: 1700 € 

5
EDUARD WIIRALT (1898–1954)   

Hiline võõras (Öine külaline). 1923 

Kuivnõel, vaselõige. Plm 24,7 x 24,2 cm  
All paremal plaadil: EW 23
All paremal: E.Wiiralt. 23

Alghind: 2300 € 

Igal  rahval  on  oma  kunstigeeniused  ja  legendid.  Eestile  tähendab  Eduard  Wiiralti  nimi  ülimat  loovat  
vaimu  ja  äärmist  meisterlikkust  nii  joonistuses  kui  ka  gravüüris.  Poolsajandi  vältel  tegutsenud  Eesti  
esigraafik  väärib  tundmist  ja  tema  teosed  vaatamist.  Wiiralti  tööd  on  alati  äratuntavalt  temalikud.  See  
looja  on  virtuoos  igas  graafika  tehnikas,  olgu  selleks  puulõige  või  sügavtrükk  on  tulemus  ikka  peen  ja  
filigraanne.  Wiiralti  fantaasiamaailm  on  mõistagi  omaette  väärtus.  Mänglevad,  liikuvad,  tihti  erootilise  
alatooniga,  tõetruud  või  grotesksed,  kritiseerivad  või  naljatlevad,  humoorikad  või  kohati  hirmutavad  
figuurid  –  see  kõik  on  Wiiralt.  Näib  nagu  oleks  kunstnik  elanud  korraga  mitmes  maailmas,  mille  vahel  
valimine  ostus  võimatuks,  nii  ta  siis  tantsiskles  kabarees,  hingas  absinti  baaris  või  mõtiskles  Maroko  lii-
vastel  maastikel  justkui  üheaegselt.  Oksjoniteos  kuulub  Wiiralti  eksperimentaalsesse,  varajaste  modernsete  
otsingute  perioodi,  kus  tööd  olid  loomult  lineaarsemad  ja  rütmikamad  kui  tema  hilisemad  pehmed  ja  
maalilised  gravüürid.  Wiiralti  varase  säilinud  loomingu  haruldus  ja  vähesus  on  kunstimaastikul  tuntud.   
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Aleksander  Remmel  oli  tuntud  eelkõige  kui  kunstipedagoog,  kes  lõpetas  aastal  1917  Rak-
vere  Õpetajate  Seminari.  Kunstihariduse  omandas  ta  Pallases  1935–1937  maalierialal  Ado  
Vabbe  ateljees.  Oksjonitel  ei  ole  tema  tööd  sagedased,  kuid  väärivad  igati  tähelepanu,  kan-
des  veendunult  pallaslikku  maalikooli  traditsiooni,  täiendades  ettekujutust  tollaste  autorite  
püüdlustest  ning  näidates  muuhulgas  ka  nimeka  meistri  Ado  Vabbe  õpilaste  edasisi  saavu-
tusi.  Ehk  just  oma  õpetaja  eeskujul  astus  ka  Remmel  kindlalt  ja  jätkuvalt  kunstipedagoogi  
teed,  mil  temast  1951.  aastal  sai  koguni  Tartu  Kujutava  Kunsti  Kooli  direktor.  Remmel  
on  tuntud  kui  loodusvaadete  ja  maastike,  samuti  portreede  looja.  Tema  lopsakates  lilledes  
on  üheaegselt  mahlakat  värvikirevust  ja  tagasihoidlikku  pastelsust.  Oksjonil  esitletud  Tartu  
vaade  jätkab  pallaslaste  armastust  oma  õpilinna  vaadete  vastu,  mis  on  saanud  omaette  pea-
tükiks  meie  kunstiloos  –  Tartu  nii  ajastu  meeleoludes,  agulirütmides  kui  Emajõe  kallastel.   

8
ALEKSANDER REMMEL (1898–1982) 

Lodi Emajõel. 1930ndad

Õli, lõuend. 66,5 x 82 cm
Signeeritud pöördel
Pöördel figuraalkompositsioon „Ehitus“ (hilisem, 1940ndad)

Alghind: 2400 €

7
MAXIMILIAN MAKSOLLY  (1884–1968)  

Vaikelu gladioolidega vaasis. 1920-30ndad

Õli, lõuend. 108 x 89 cm
All paremal: M.Maksolly

Alghind: 2800 €

Tallinnas  sündinud  Maximilian  Maksolly  lõpetas  1909.  a.  Stieglitzi  kunstikooli  Peterburis.  Kunstnik  
tegutses  aastail  1923–29  Eestis,  hiljem  mitmel  pool  Euroopas,  suri  Rio  de  Janeiros.  Eestis  elades  ja  
töötades  maalis  ta  vabadussõjateemalisi  pilte  ja  oluliste  seltskonnategelaste  portreesid.  Ta  oli  omaaeg-
ne  suurejooneline  patriootiliste  teemade  kajastaja.  Maksolly  üks  tuntumaid  maale  kannab  pealkirja  
„Need,  kes  vabastasid  isamaa“,  mis  kirjeldab  selgelt  tema  teemade  tooni.  Maksollyt  iseloomustati  kui  
tõetruud  ja  detailidetäpset  ning  dünaamilist  maalijat,  kelle  kompositsioonid  olid  imposantsed.  Suure-
jooneline  käekiri  ilmneb  ka  kunstniku  pealtnäha  lihtsas  lillemaalis  gladioolidega,  kus  lilledki  on  vaa-
deldavad  läbi  jõulise  ja  heroilise  käsitluse.  Tegemist  ei  ole  väikese  tagasihoidliku  kimbuga,  vaid  pigem  
gladioolide  paraadportreega  kellegi  kauni  kummuti  kohale.  Pole  imekspandav,  et  just  Maksolly  teoseid  
hävitati  hiljem  nõukogude  võimu  poolt  eelisjärjekorras,  peljates  nende  veenvalt  maalitud  isamaalisust.  
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10
ANDREI JEGOROV (1878–1954)  

Tallinna vaade. 1930ndad   

Tempera, guašš, papp. 30,2  x 19 cm 
All vasakul: A. Jegorov Tallinn. 

Alghind: 1900 € 

Tallinna vaated on Andrei Jegorovi loomingus  domineerivad, ent  siiski mitte liialt. Lin-
natänavad on olnud autori jaoks otsekui  üleliia  olulised,  et  neid  liigselt  maalida,  seega  
on  neid  ka  oksjonivalikutes  harva.  Ometi  moodustavad  need  võluvaima  osa  autori  
loomingust.  Kunstnik  püüab  oma  linnavaadetes  lihtsaid,  ent  tema  jaoks  olulisi  hetki,  
maalides  justkui  eimiskit,  ent  ometi  nii  paljut  –  üksik  jalutaja,  kelle  samme  kurt-
tumm  kunstnik  ei  kuulnud,  ent  kelle  eemalduv  selg  kõneleb  loo  tundlikult  maalitud  
kehahoiaku  kaudu.  Jegorov  on  ka  oma  napimais  kompositsioonides  alati  meisterlik  
meeleolude  looja,  kõnelemata  tema  linnavaadete  ajalugu  jäädvustavast  väärtusest,  kus  
kunagised  tänavad  tänastega  ühendatud  saavad.   

9
ANDREI JEGOROV (1878–1954)  

Naised pesu pesemas. 1920-30ndad

Tempera, papp. 35 x 49.3 cm
All vasakul: A. Jegorov

Alghind: 2300 € 

Andrei  Jegorov  on  suurepärane  näide  talendi  võidust  saatuse  üle.  Hoolimata  
sellest,  et  kunstnik  oli  kurttumm,  õnnestus  tal  saada  Ilja  Repini  õpilaseks  
Peterburi  Kunstiakadeemia  kõrgemas  kunstikoolis.  Venemaa-aastad  kujundasid  küllus-
likult  kunstniku  loomingulist  käekirja.  Kahe  maailmasõja  vahel  esines  Jegorov  arvu-
katel  rahvusvahelistel  näitustel  Pariisis,  Roomas,  Moskvas  ja  mujal.  Andrei  Jegorov  
oli  siinses  kunstis  üks  tunnustatumaid  maastiku-  ning  linnavaadete  meistreid.  Tuttav  
on  Jegorovi  vanameisterlik  rahu  ja  kõigutamatu  enesesolek.  Teadagi  said  talvemotiivid  
Jegorovi  kaubamärgiks  –  hobused  saanide  ja  regede  ees  ning  pisut  kössitavad  inimesed  
kadumas  kargesse  talvehõngusesse.  Just  ilm  näib  olevat  Jegorovi  loomingu  peategela-
ne,  mida  tema  pintsel  on  tundnud  ja  edasi  andnud  nagu  tuule  puudutust  sõrmedel.  
Naised  kunstniku  jõeäärsel  maastikul  pesu  pesemas  on  küll  töö  keskmes,  pannes  küsima  
nende  elu  ja  enesetunde  järele,  ent  siiski  haaravaim  on  pildi  atmosfäär,  teatud  maail-
matunnetus,  mis  Jegorovile  omaselt  seob  inimese  ja  ilma  üheks  hingavaks  tervikuks.



17

12
BORIS  OTTENBERG  (1891–1946)  

Kuuvalgus. 1935

Õli,  lõuend.  40  x  53  cm
All  vasakul:  B.  Ottenberg  1935.

Alghind: 1700 € 

Boris  Ottenberg  oli  Peterburis  sündinud  akadeemilise  haridusega  kunstnik  –realist,  mere-  ja  maas-
tikumaalija,  kelle  teatud  aadellikkusest  kantud  looming  on  alati  köitnud  vaataja  pilku.  Ottenberg  on  
suutnud  tagasihoidlikumad  formaadidki  maalida  kaugusi  kandvaiks  ning  lihtsamad  motiivid  seletamatult  
kaasahaaravaks  ja  südamelähedasteks.  Kunstniku  asumine  Eestis  oli  lühike,  ent  ometi  kinnistus  siinsete  
maastike  meeleolu  Ottenbergi  loomingusse  kui  pärisosa.  Kunstnik  asus  Venemaalt  Eestisse  peale  revo-
lutsiooni,  kuid  oli  sunnitud  siit  1939.  a.  ümberasustamise  korras  lahkuma,  elades  ülejäänud  eluaastail  
Rootsis.  Oksjoniteos  „Kuuvalgus“  kätkeb  endas  parimat  Ottenbergile  iseloomulikku,  milleks  peeti  tagasi-
hoidlikku  koloriiti,  tundlikku  ja  värsket  maalikäsitlust,  vaoshoitud  vormi-  ja  värvilaadi  ning  meisterlikult  
loodud  õhustikku,  mis  muutis  tema  maastikud  piiratud  pildiruumist  alati  mastaapsemaks.  Ottenbergi  
mered  lainetasid  väljaspool  maaliraame  ning  kuud  kumasid  kõrgemal  kui  pintsliga  tõmmatud  taevajoon.     

11
EDUARD WIIRALT (1898–1954)    

Bajadeerid. 1930

Pehmelakk,  akvatinta. Plm 34,3 x 26,3 cm
All vasakul plaadil: E. WIIRALT 1930
All vasakul: Eau forte 1930
All paremal: E. Wiiralt   
Pöördel: Bayadères 10 V 1949 

Alghind: 2400 €

Eduard  Wiiraltist  on  niivõrd  palju  kirjutatud,  et  midagi  uut  lisada  oleks  raske.  Ometi  muudab  tema  
tööde  erakordsus  kunstnikust  kõnelemise  taas  ja  taas  oluliseks,  eriti  kui  vaadelda  Wiiraltit  laiemas  
kontekstis.  1930ndaid  aastaid,  kust  pärineb  ka  Wiiralti  oksjoniteos,  on  peetud  Eesti  kunsti  kõrg-
perioodiks,  mil  valmisid  paljud  parimad  värvi-  ja  vormiharmooniat  kandvad  tööd.  Eduard  
Wiiralt  on  olnud  meie  kunsti  lipulaev  nii  mitmeski  mõttes,  kus  uuenduslik  ja  isikupärane  pürgimus  
olid  alati  sümbioosis  maailmas  toimuvaga.  1930ndatel  saab  kunstis  lõppema  Esimese  maailmasõja  
poolt  põhjustatud  äng  ja  elu  pahupoole  kujutamine  ning  valdavamaks  muutub  rõõm  ja  rahu.  Kui  
„Bajadeerid”  on  veel  kümnendi  alguse  hoogne  ja  emotsionaalselt  bravuurikas  teos,  siis  Wiiralti  30ndate  
lõpp  kannab  juba  enam  üldist  veetlust  nagu  näiteks  tema  „Maastik  Pariisi  lähedal”  aastast  1937.  Kunsti  
kujutluslaadide,  teemade  ja  eelistuste  dünaamika  käib  alati  käsikäes  maailmas  toimuvaga.  Wiiralt  on  
olnud  läbi  aegade  äärmiselt  elutundlik  looja,  kelle  loomingust  saab  selle  maailma  lugu  selgelt  lugeda.  
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13
NIKOLAI KUMMITS (1897–1944) 

Ema sülelapsega. 1935  

Õli, lõuend. 89 x 71 cm  
All paremal: - Kummits 35 –

Alghind: 14 000 € 

Nikolai  Kummits  oli  maalikunstnik,  kes  sündis  Tartu  agu-
li  tagasihoidlikus  kingsepaperes,  ent  jättis  Eesti  varasesse  
kunstilukku  unikaalse,  hingestatud  jälje.  Noorena  võttis  ta  
osa  nii  Esimesest  maailmasõjast  kui  Vabadussõjast.  Pärast  
kõrgema  kunstikooli  Pallas  lõpetamist  1929.  a.  sulandus  
Kummits  aga  leplikult  kodusesse  agulisse,  pürgimata  ihal-
datud  Pariisi  tänavaile.  Kummist  oli  kaugel  Euroopa  kuns-
tisaginast  ning  võiks  arvata,  et  ta  jäi  truuks  pallasliku-
le  kunstilaadile.  Ometi  arenes  tema  tee  omasoodu  ning  
kunstnikust  kujunes  mõneti  erak  oma  maalide  maailmas,  
kes  tegelikult  ei  sarnanenud  kellegagi.  Kummits  oli  tundlik  
süveneja.  Ta  keskendus  Tartu  aguliolustikule  kui  palvele,  
mida  tema  teosed  vaikselt  sosistasid.  Näis  nagu  tunneks  
ta  selle  igat  kaastundega  jälgitud meeleoluhetke.  Kummitsa  
kujutatud  lihtsad  viletsad  toakesed  lambi-  ja  küünlavalgu-
ses  on  justkui  religioosselt  ülendatud.  Tema  haruldaseks  ja  
väheseks  jäänud  looming  suutis  jäädvustuda  tundejoonena  
tollastele  lõuenditele.  Tavatult  suureformaadiline  oksjoniteos  
tõuseb  Kummitsa  loomingus  esile  kui  parimaid  näiteid  an-
dest.  Ta  suutis  lihtsa  kompositsiooni  ema  ja  lapsega  ülen-
dada  jumalikult  tunnetatava  suuruseni,  kus  üksildasena  näi-
va  elu  väikene  hetk  on  maalitud  kütkestavalt  igavikuliseks. 
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14
EERIK HAAMER (1908–1994) 

Kevade. 1936    

Õli, lõuend. 70 x 70 cm 
All paremal: E. HAAMER. 36  
Alusraamil ülal: Haamer Erich „Kevade“ /.../  
Teos on ära märgitud R. Kõivu monograafias „Haamer” (kat  nr  18)

Alghind: 47 000 € 

Eerik  Haamer  on  tänaseks  tuntud  kui  20.  sajandi  
Eesti  kunstiloo  suurnimi.  Tema  maalijakäekiri  kujunes  
läbi  pika,  viljaka  ja  mitmekülgse  loomingu.  Kunst-
nik  alustas  eneseotsinguid  1930ndate  pariisihõngulises  
Pallases,  asudes  õppima  Nikolai  Triigi  juures.  Tema  
saabumine  eesti  kunstipilti  oli  juba  selle  algushet-
kest  niivõrd  isikupärane,  et  ta  tõusis  varakult  üheks  
jälgitavamaks  ja  oodatuimaks  kunstnikuks  näitustel,  
kelle  haaravalt  raskepärased  ent  tundlikud  tööd  äratasid  
järjest  kasvavat  huvi  ning  sünnitasid  tänaseni  kestva  
autorimüüdi.  Oksjoniteos  „Kevade“  on  Haameri  vara-
se loomeperioodi üks hinnatumaid  näiteid,  mille  peenelt  
tunnetatud  koloriiti  assisteerib  pintslilöögi  impressioon,  
luues  aistinguid  kergelt  tuulisest  ja  veel  külmast  keva-
dest,  kus  keegi  seisab  mütsis  ja  sukkades  ning  keegi  
keksleb  juba  punatäpilises  kleidis. Haameri  õdus  aguli-
maailm  toidab  mälestusi  ja  ajastuhingusi  lihtsalt,  köit-
valt  ja  päriselt.  Seda  maali  luues  ei  teadnud  kunstnik  
veel  kindlasti,  et  peagi  jääb  õpilinn  Tartu  vaid  kaugeks  
igatsuseks  ning  tal  tuleb  1944.  aasta  sõjakeerises  jääda-
valt  lahkuda  Rootsi.    Eksiilis  jätkas  Haamer  oma  profes-
sionaalset  loojateed,  kuigi  Rootsi  maastik  oli  kunstniku  
jaoks  esmalt  harjumatu.  Saaremaal  sündinud  ja  Tartus  
ning  Tallinnas  elanud  ning  pigem  kadakate,  madali-
ke,  tasase  maapinna  või  avarate  merepanoraamidega  
harjunud  Eesti  mees  aga  siiski  kohanes  Edela-Rootsi  
lauge  mägismaastikuga.  Peagi  sulandus  selle  kaljuselt  
tahumatu  maa  olemus  Haameri  maalidesse  loomuliku  
ja  rikkana.  Kodust  kauged  kaasahaaravad  kompositsioo-
nid,  kus  Haamer  oli  vaba  eksperimenteerima  iseenda  
ja  abstraktsionismi  piirimail,  luues  jõuliselt,  isetead-
valt  ja  kangekaelseltki,  ei  suutnud  siiski  kompensee-
rida  30ndate  Eestist.  See  oli  periood,  mis  jäi  Haameri  
loomingu  igaveseks,  ainukeseks  ja  kordumatuks  kevadeks.  
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16 
FELIX RANDEL (1901–1977)    

Puhkehetk põllul. 1940ndate algus  

Õli, lõuend. 63,5 x 78,5 cm 
Signeerimata
   
Alghind: 2800 €

Felix  Randel  õppis  kunstikoolis  Pallas  1919–1921,  kus  ta  käis  
tihedalt  läbi  Wiiraltiga,  kes  oli  koguni  tema  toanaaber.  See  viis  
Felixigi  koostama  1920.  a.  oma  linoollõigete  mappi,  kuigi  kuns-
tiajalugu  tunneb  Randelit  eelkõige  dekoratiivse  ja  isikupärase  
maalijana.  Kunstniku  teosed  on  üllatavalt  suurejoonelised  ja  kujun-
diterviklikud,  selge  koloriidiga,  kus  isegi  tumehall  on  omal  moel  
särav  ja  assisteerib  tihti  jõulist  punast  perfektselt.  1927.  aasta  sügis  
viis  Randeli  Pariisi,  kus  ta  vaimustus  art  deco’st.  Euroopa  kunstis  
oli  ilmekalt  päevakorrale  tõusnud  uusasjalikkus.  Felix  Randel  
valis  selle  kammitsetuma  väljenduse,  valdavalt  pruunikoloriidilise  
maali,  tihti  figuraalkompositsiooni,  mida  kohati  saadavad  art-
deco’liku  nautlevusega  maalitud  detailid  ja  kubistlik  joon.Kunstnik  
maalis  muu  kõrval  ka  portreid  ning  piibliteemalisi  maale.  Felix  
Randel  on  suurepärane  näide  loojast,  kes  leidis  oma  veendunud  väl-
jenduslaadi  1920ndate  pööraste  kunstiuuenduste  melus,  kus  meie  
kunstike  uudishimu  puudutasid  nii  futurism,  kubism,  sürrealism,  
aga  ka  juugend  ning  art  deco.  Randel  ammutab  inspiratsiooni  just  
viimastest  kahest  voolust.  Tema  loomingus  võib  leida  põimumas  
nii  pehmeid  valguvaid  vorme,  tihti  tõeliselt  ootamatuid  värvi-
lahendusi  kui  ka  rütmikaid,  omal  moel  isegi  arhitektoonilisi  vihjeid. 

15
RICHARD UUTMAA (1905–1977)    

Altja motiiv. 1939   

Õli, masoniit. 81 x 93 cm 
All paremal: R. Uutmaa 39
Pöördel: R.Uutmaa Altja motiiv 
  
Alghind: 6600 €

Richard  Uutmaa  on  Eesti  kunstnikest  ehk  üks  tuttavaim  
nimi,  kelle  meremaastikud  on  läbi  aegade  kaunistanud  
kodusid.  Eriti  kunstniku  loodud  akvarellid,  mis  pea-
miselt  1960ndatest  ja  70ndatest,  on  muutunud  otsekui  
ainuvõimalikeks  märgilisteks  kujutisteks  siinsest  
merest    ja   rannaküladest.   Altja     on   pallaslase     Richard        Uutmaa 
meelismotiiv, seal  asus  kunstniku  lapsepõlvekodu  ning  
seda  motiivi  on  ta  maalinud  armastusega  ja  korduvalt.  
Altja  vaated  on  jäädvustunud   kõige  südamlikumalt  Uutmaa  
haruldases  ja  väheses  üsna  varajases  loomingus.  1940nda-
te  keerukad  ajad  tõid  kaasa  Uutmaa  kodutalu  hävimise  
ning  kunstniku  tütre  sõnul  pöördus  isa  tagasi  kodukan-
ti  alles  1960ndatel,  mil  see  teema  tema  loomingus  taas  
läbivalt  kõlama  hakkas.  Oksjoniteos  on  kaunis  ja  bal-
laadilik  lugu  tundest,  mida  hallituuline  võrgukuuride-
ga  pikitud  rannakäänak  noores  kunstnikus  tekitas.  Iga  
pintslilöök  on  osa  looja  selgelt  loetavast  kargest  emot-
sioonist,  kus  inimene  ja  paik  justkui  üheks  sulanduvad.   
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18
LYDIA MEI (1896–1965)      

Natüürmort lillevaasi ja merekarpidega. 1942 

Guašš, paber. Vm 46,5 x 36 cm 
All paremal: LYDIA MEI 42  

Alghind: 700 €

Lydia Mei on üks Eesti akvarellmaali meisterlikumaid ja kunstiküpsemaid loojaid, kes tõusis siinses kuns-
tielus esile 1920ndatel. Mei õppis 1915–18 Petrogradi Naiste Polütehnilises Instituudis arhitektuuri, kuid 
juba aasta hiljem esines Tartus kunstiühing Pallase kunstinäitusel, täiendades end maali alal Nikolai Trii-
gi juures. Erinevalt harjumuspärasest ettekujutusest akvarellmaalist on Mei looming tihti ka suurefor-
maadiline ning silmapaistev just kompositsioonide maalilise kvaliteedi poolest. Tema loomingus kajastu-
sid Euroopast Eestisse jõudnud uute kunstivoolude, eelkõige uusasjalikkuse ja art deco mõjud. 1930ndate 
lõpus hakkasid Mei loomingus domineerima motiivid loodusest ning lopsakad vaikelud. Sõjajärgsetel 
aastakümnetel hakkas kunstnik üha enam tegelema lillemaaliga ning tema akvarellikäsitlus muutus de-
tailitäpseks. Oksjonitöö on kammerlikult armas näide Mei dekoratiivsest käekirjast, kus kompositsioon, vaa-
tamata sellele, et tegemist on õrna eesti akvarelliga, meenutab oma olemuselt flaami vanade meistrite seadeid.

17
ALO HOIDRE  (1916–1993)    

Parvetajad. 1941

Monotüüpia. Km 48,3 x 54 cm  
All vasakul: „Parvetajad“ Monotypia  
All paremal: Alo Hoidre 1941. a.

Alghind: 1800 €

Alo  Hoidre  lõpetas  Riigi  Kõrgema  Kunstikooli  aastal  
1941  graafika  erialal.  Just  sellest    aastast  pärineb  ka  tema  
varajane  haruldane  oksjonil  esitletud  monotüüpia  „Parve-
tajad“.  Kunstnikku  tulekski  selle  teose  foonil  vaadata  eel-
kõige  just  läbi  tema  graafikaloomingu  spektri.  Oli  ju  Hoid-
re  tuntud  nii  vaba-  kui  ka  raamatugraafikuna,  vallates  
tehnikatest  meisterlikult  ja  eelistatult  litot.  Teos  parvepoiste-
ga  on  esimesi  samme  noore  meistri  kujunemisel,  kes  küm-
me  aastat  hiljem,  1951.  aastal,  osales  juba  Fr.  R.  Kreutzwal-
di  „Kalevipoja“  illustreerimisel.  Erinevalt  varajastest  realistlikest  
motiividest  oli  Alo  Hoidre  hilisemale  loomingule  iseloomulik  
grotesksus,  mida  kandis  nii  tema  graafika  kui  ka  maalilooming.  
Hoidret   tuntaksegi  just  kummaliste  grotesksete  poolabstraktsete  
figuuride  ning  äärmiselt  dünaamiliste  kompositsioonide  järgi.     
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20
JAAN GRÜNBERG (1889–1969)      

Lillevaas. 1945  

Monotüüpia, õli, paber. Km 33,2 x 24  cm 
All paremal: J. Grünberg 45. 

Alghind: 1200 €

Jaan  Grünberg  oli  eesti  maalikunstnik  ja  graafik,  kes  alustas  õpinguid  K.  Raua  stuudios  joonistamise  ja  
maalimise  alal.  Lisaks  õppis  kunstikoolis  Pallas  Konrad  Mäe  ja  Ado  Vabbe  õpilasena.  Jaan  Grünbergi  
looming  koosneb  peamiselt  impressionistlikus  laadis  maastiku-  ja  lillemaalidest.  1930ndatel  kujunes  temast  
üks  siinseid  arvestatavamaid  maastikeloojaid.  1930ndate  teisel  poolel  Prantsusmaal  viibides  muutus  kunst-
niku  värvipalett  heledamaks.  Teda  mõjutas  oma  värvikesksusega  prantsuse  hilisimpressionistlik  maalikunst,  
selle  pitserit  kannavad  ka  tema  arvukad  monotüüpiad  1930ndate  teisest  poolest  ja  1940ndate  algusest,  mil-
lega  ta  on  läinud  eesti  graafika  ajalukku.Just  monotüüpia  oli  tehnika,  kus  Grünbergi  anne  enim  avaldus,  
kujutis  sulandus  peale  autori  poolt  klaasile  maalimist  tundlikuna  paberile.  Tema  töid  tunnustati  ja  märgati  
ka  Pariisi  galeriides.  Rootsi  suundudes  olid  Grünbergi  loominguks  peamiselt  väikesemõõdulised  õlimaa-
lid,  enamasti  fantastilised  impressioonid  looduse  tumerohelistes,  sinistes,  oranžides  ja  punastes  värvides. 

19
ELMAR KITS (1913–1972)    

Natüürmort lilledega. 1943  

Õli, papp. 58 x 69,5 cm
Ülal vasakul: ElmarKits 43 

Alghind: 3700 €

Elmar  Kits  on  eesti  kunsti  üks  suuremaid  ja  olulisemaid  
nimesid,  sisukamaid  ning  siinset  kunsti  edasiviivamaid  auto-
reid,  seda  nii  pedagoogi  kui  ka  jõulise,  isepäise  ja  erakord-
se  kunstnikuna.  Kits  lõpetas  1935.  aastal  kunstikooli Pallas Ado  
Vabbe  õpilasena  ning  töötas  juba  1940ndatel  samas  koolis  õppe-
jõuna.  Kuni  1960ndate  keskpaigani  oli  tema  looming  impressioone  
otsiv  ning  pigem  realistlik,  tõukudes  lilledest,  maastikest,  figuraal-
kompositsioonidest  kusagil  maalide  melus.  Lilli  on  eesti  kunstis  
maalitud  palju,  ometi  on  need  pigem  ajendiks  kui  teemaks.  Ka  
Kitse  jaoks  on  lill  on  olnud  punktiks,  kust  edasi  alles  maali-
mine  algab.  Tehnilised  eksperimendid,  valguse  ja  varju  otsin-
gud,  pintslilöökide  põimumised  –  lill  ei  kohusta,  vaid  inspireerib.  
Kitse  lillemaalides,  nagu  ka  käesolevas  oksjonitöös,  näeme  tahte-
vabadust,  improviseerimist,  muusikalise  võrdlusena  justkui  kõigil  
klahvidel  korraga  mängimist.  See  pole  mitte  ühe  loo  jutustamine,  
vaid  mitme  korraga  kõlamine  –  mitte  blues,  vaid  jazz,  ja  seda  
sügaval  sõjaaastate  keerises,  1943.  aastal,  kus  paljudki  kunstni-
kud  pagesid  oma  mõtetega  just  lihtsate  lillede  turvalisuse  manu.       
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EERIK HAAMER (1908–1994)    

Mehed kalakastidega. 1946   

Õli, lõuend. 27 x 35 cm  
All vasakul: Haamer 46  
Teos on ära märgitud R. Kõivu monograafias „Haamer“ (kat nr 125) 

Alghind: 4400 €  

Pallaslane  Eerik  Haamer  asus  sõjapõgenikuna  Rootsis  1944.  aastal.  Eksiilis  jätkas  ta  tegutsemist  
kunstnikuna,  kus  sealse  loomingu  algusaastate  mõtted  segunesid  kodumail  poolelijäänuga.  Haame-
ri  sõjaeelse  loomingu  võtmemotiiviks  kujunes  Ruhnu  saar,  kuhu  kunstnik  sattus  uue  ainestiku  ot-
singutel.  Haamer  oli  1940ndate  alguseks  teinud  endale  nime  rannarahva  elu  eepilise  kujutaja-
na,  kõneledes  inimese  suhetest  looduse  ja  ühiskonnaga.  Oksjoniteos  kuulub  autori  esimeste  võõrsil  
valminud  teoste  hulka,  mil  Haamer  maaliski  enamasti  Ruhnuainelisi  mälestusmaale,  hakates  pea-
asjalikult  alles  1950ndatel  vaatama  realistlikult  Rootsi  ja  Norra  kalurite  elu  ja  ümbritsevat  loodust.  
Neis  maastikes  oli  vanade  kujundite  jätkumise  kõrval  siiski  tunda  ümbritseva  looduse  võõrust  ja  
ümberasumisele  järgnenud  kaotustunnet  ning  koduigatsust.  Meri  ja  kalurid  jäid  läbivalt  kunstniku  
meelismotiiviks,  mida  leidub  ka  autori  hilisematel  reisikogemusega  maalidel  Hispaaniast ja Portugalist.

21
JOHANNES VÕERAHANSU (1902–1980)      

Notre-Dame’i katedraal Pariisis. 1945     

Õli, vineer. 45,5 x 52 cm 
Pöördel: Johannes Võerahansu Lõpetatud 1945 a. kevadel LS 

Alghind: 13 000 €   

Johannes  Võerahansu  on  üks  Eesti  silmapaistvamaid  maastiku-  ja  olustikumaalijaid.  Õppides  
1932–1936  Pallases  Ado  Vabbe  ateljees,  lõpetas  ta  kooli  1940.  a.  Kui  kunstniku  loomingukarjääri  
algus  jäi  1930ndate  lõppu,  siis  kümnend  hiljem  oli  ta  juba  väljakujunenud  kunstnik,  meisterlike  ja  
sügavate  tunderuumide  looja.  Enne  Teist  maailmasõda  jõudis  Võerahansu  käia  Pariisis,  kus  sai  
inspireeritud  prantsuse  kunstist,  mille  maaliuuendusliku  ajastu  puudutust  kannab  märkimis-
väärselt  ka  oksjoniteos.  See  on  erakordne  impressionistliku  käsitlusega  vaade  Notre-Dame’ile,  kus  
kompositsioon  hajub  pastoossetesse  pintslitõmmetesse,  muutudes  vaevuaimatavaks  unistuslikuks  
nägemuseks.  Maal  mõjub  kui  kujund  mälestuse  olemusest  –  millestki,  mis  on  selgelt  meeles,  ent  
eksisteerib  siiski  vaid  hägusana  teadvuse  minevikukambrites.  Võerahansu  maaliski  eelkõige  tunde-
kogemisi,  mis  nähtub  tema  loomingus  tervikuna.  Eestimaised  maastikud,  kus  talupojad  küürutamas  
kartulivagude  vahel  või  kündmas  halli  taeva  all,  Tartu  hõberoosatavad  vaated  või  Saaremaa  kivised  
väljad,  neis  kõigis  on  lõppeks  seesama,  mis  noore  kunstniku  Notre-Dame’is  –  kaasasündinud  
oskus  maalida  maailma  eksistentsiaalsemat  poolt,  mis  alati  vaatajat  puudutab,  endasse  haarab  ja  võlub. 
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24
KARL BURMAN seenior (1882–1965)        

Tartu jaamas. 1940ndate II pool 

Akvarell, papp. Vm 13,7 x 21,1 cm 
All vasakul: Karl Burman

Alghind: 600 €

Karl  Burman  seenior  oli  tuntud  Eesti  arhitekt  ja  akvarellist,  maalikunst-
nik  Paul  Burmani  vend  ning  Karl  Burman  juuniori  isa.  Tema  projektide  jär-
gi  ehitatud  majad  on  tänaseni  siinse  ajaloolise  arhitektuuri  tähtedeks,  kandes  
endas  muuhulgas  ka  rahvusromantilisi  tunnuseid.  Karl  Burmani  kunstnikukäekiri  ja  
motiivistik  oli  vähenõudlik,  avangardi  asemel  otsis  ta  oma  loomingus  pühapäevi:  selgeid  
kujundeid,  rahulikku  rõõmu,  professionaalset  tehnikat.  Akvarellistina  ei  olnud  Burman  
katsetaja,  ta  töötas  selles  tehnikas  sageli,  pöörates  nõnda  tähelepanu  vormide  voolavusele  
ja  värvide  kumavusele.  Oksjonil  olev  vaade  Tartu  jaamale  on  ajalooliselt  põnev  minia-
tuur.  Vaatamata  väiksele  formaadile  on  teos  kummaliselt  mastaapne,  kus  pilk  pöördub  
pildipiiridest  kaugemale,  tajudes  kogu  tollast  õhustikku  ja  karaktereid  selgelt  ja  tõetruult.  

23
EVALD OKAS (1915–2011)      

Tallinna vaade. 1946   

Autolito. Km 31 x 41,5 cm 
All vasakul: EOkas Autolito
All paremal: EOkas 1946.
Teos pärineb autori litomapist „Tallinn“,  
mis sisaldas 25 teost 

Alghind: 550 €

Evald  Okase  nimega  on  Eesti  kunstilukku  kinnis-
tunud  teatud  kindlad  kvaliteedid,  mis  ilmnevad  
Okase  loomingus  juba  alates  1940ndate  esimesest  
poolest.  16-aastasena  Riigi  Kunsttööstuskooli  õppima  
asunud  Okas  lõpetas  selle  1937.  a.,  siirdudes  seejärel  
edasi  Riigi  Kõrgemasse  Kunstikooli.  Okas  oli  Viiral-
ti  järel  üks  väheseid  Eesti  kunstnikke,  kelle  loomin-
gulised  avaldused  kasvasid  välja  kaasaegsest  linna-
kultuurist,  selle  mitmekülgsetest  tahkudest  nagu  ka  
reisielamuste  eksootikast.  Okase  puhul  on  kriitika  läbi  
aegade  rõhutanud  tema  loomingu  erakordset  vitaal-
sust  ning  Eesti  kunstnikkonnas  erandlikku,  renessan-
siajastulikku  kunstnikuisiksust,  kes  üha  eksperimentee-
rib  ning  seda  mitmes  erinevas  kunstivaldkonnas,  olles  
samal  ajal  ka  väljapaistev  kunstipedagoog.  Okas  töötas  
aastast  1944  Eesti  Kunstiakadeemia  õppejõuna,  alates  
1954.  a.  professorina  ja  aastast  1993  emeriitprofessorina.  
Tallinnat  on  Okas  kujutanud  läbi  terve  loomingu.  
Eriti  võluv  ning  ajalooliselt  huvipakkuv  on  aga  tema  
vahetult  sõjajärgne,  varasesse  loomeperioodi  kuu-
luv  Tallinna  litomapp,  kust  pärineb  ka  oksjonitöö.  
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26
JOHANNES SAAL (1911–1964)        

Sügismaastik taluga. 1953

Akvarell. Vm 28 x 38 cm 
All vasakul: JS. 17.X 53 

Alghind: 700 €

Johannes  Saali  haridustee  algas  aastal  1933  kunstikoolis  Pallas,  kus  ta  õppis  esialgu  joonistamist  
Voldemar  Melliku  ja  maalimist  Villem  Ormissoni  juures.  Hiljem  jätkas  Saal  Ado  Vabbe  ning  
Kaarel  Liimandi  maaliateljees.  Saades  juhendamist  oma  aja  parimailt  eeskujudelt  kujunes  Saalist  viljakas  
ja  mitmekesinekunstnik.  Teda  võib  pidada  eelkõige  ühiskonna  kriitikuks,  julgeks  ja  fantaasiarikkaks  
maalijaks,  kes  ei  peljanud  läbi  nõukogude  okupatsiooni  jääda  iseendaks,  mis  mõistagi  ei  teinud  tema  
elu  tollel  ajal  lihtsamaks.  Kunstnikku  viis  see  mitmete  oma  tööde  hävitamiseni,  ometi  ei  tõmbunud  
ta  kunagi  kunstiloomisest  kõrvale  nagu  mitmed  tema  kaasaegsed.  Pigem  jätkas  ekspressiivse  enese-
väljendajana,  kelle  loomingus  olid  kesksel  kohal  ka  eksistentsiaalsed  elu  ja  surma  teemad.  Jõuliste  
maastike,  portreede  ja  figuraalkompositsioonide  kõrval  on  oksjoniteos  tundlik  meeleolukas  akvarell,  
kus  ometi  Saali  teades  näib  sügis  pildil  kui  Eesti  talude  kadumise  sümbol  nõukogude  võimu  ajal.

25
GUSTAV MÄGI (1914–1994)        

Jalgratturid. 1949  

Õli, masoniit. 26 x 40 cm 
All vasakul: GMägi. 49 

Alghind: 800 €

Gustav Mägi oli Pallase andekas õpilane, kuid kuna ta Eestist  Teise  maailmasõja  ajal  
lahkus,  tekkis  siinses  kunstiloos  tema  loomingu  kohta  aastakümneid  kestnud  tü-
himik.  Väliseesti  kunstnikest  on  ta  üks  silmapaistvamaid  katsetajaid,  kes  kasutas  
aktiivselt  pallaslastele  omaselt  20.  sajandi  avangardkunsti  kogemust.  Ka  see,  väikese  
formaadiga  teos  1949.  aastast,  mida  esitleb  oksjonivalik,  annab  Tartu  koolkonnast  
selget  tunnistust.  Lihtne  motiiv  saab  kõnekaks  just  tänu  oma  maalitehnilisele  la-
hendusele.  On  tähelepanuväärne,  kuidas  Mägi  erinevaid  toone  lõuendile  kannab,  
kuidas  ta  selles  pea  olematus  motiivis  sujuvalt  üle  paleti  libiseb,  keskendudes  ko-
loriidi  rütmistamisele  ning  puhaste  valguse-varju  efektidest  vabade  värvimahtude  
uurimisele.  Selline  maalikäsitlus  on  omane  kunstniku  loomingule  laiemalt  ning  teeb  
temast  publikule  alati  intrigeeriva  uurimisobjekti.  
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28
ENDEL KÕKS (1912–1983)        

Kaks moosekanti (Pierrot ja Arlekiin). 1950ndate I pool 

Õli, masoniit. 100 x 79,8 cm 
Signeerimata 

Alghind: 5600 €

Endel  Kõks  on  õppinud  Tartu  Ülikoolis  filosoofiat  japsühholoogiat.  Sarnaselt  Ado  Vabbele,  
kelle  juures  Pallases  ta  hiljem  õppis,  olles  ise  elupidev  otsija.  Kodumaalt  sunnitud  lahku-
mine  1944.  a.  tähendas  Kõksi  jaoks  ka  midagi  head,  kuna  Rootsis  elades  sai  ta  vahetult  
tutvuda  läänemaailmas  toimuvate  kunstimuutustega.  1960ndatel  oli  Kõks  üks  esimesi  Eesti  
kunstnikke  eksiilis,  kes  proovis  kätt  abstraktsiooniga.  Ta  kasutas  tihtipeale  erksaid  värve  ja  
julgeid  sümboleid;  tema  loomingus  on  oluline  koht  koloristlik-dekoratiivses  käsitluslaadis.  
Kõks  on  teinud  linnavaateid,  portreesid,  natüürmorte  jaolustikumaale,  aga  ka  kohviku-  ja  
buduaaristseene.  Ta  on  olnud  aktiivne  ka  kunstielu  kaardistamisel.  Kõksi  koostatud  on  raa-
matud„Eesti  graafikuid“(1980)  ja  „Välis-Eesti  kunstielu  bibliograafia“  (1984).  Kunstnik  on  kir-
jutanud  ka  uurimuse  Michel  Sittowist  ning  avaldanud  arvukalt  kunstialaseid  artikleid.  Oks-
joniteos  on  Kõksile  omaselt  jutustav.  Tema  narratiivid  ei  ole  ometi  otsesed,  pigem  kutsuvad  
stseenid  meid  uudishimulikult  otsima  tegelaste  juhtumisi  enne  või  pärast  pildile  ilmumist.  
Oksjoniteose  dekoratiivsus  on  erakordne  ja  kompositsiooni  rütm  vaid  Kõksi  oskustepärane.  

27
EVALD OKAS (1915–2011)        

Õhtu rannal. 1955

Õli, lõuend. 48,5 x 79,5 cm 
All paremal: EOkas 1955.  
Pöördel: E. Okas „Õhtu  rannal“ 1955. Rannamõisa

Alghind: 4200 €

Evald  Okast  tuntakse  peaasjalikult  virtuoosliku  joonistajana  ning  viljaka  aktimaalijana,  
keda  iseloomustab  lopsakas  stiil  ning  vanameisterlike  kunstnikuoskuste  järgimine.  Just  
nõukogude  periood  tõi  Okase  mõjusalt  kunstiareenile,  kus  tema  töökus  ja  virtuoosne  
maalimislaad  leidsid  rakendust.  Okase  looming  on  teemaderohke.  Meri,  kalurid  ja  
merelähedus  on  tema  jaoks  meeleline  maailm,  pigem  maskuliinne  kui  vaikivalt  sulnis.  
Oksjonitöö  on  siinkohal  erand,  kui  meenutada  kunstniku  kalurite  portreesid.  Maal  on  
võluvalt  sissepoole  pööratud.  Rahulik  koloriit  erineb  Okase  hilisemast  värvide  piller-
kaarist,  tõstes  meeldivalt  esile  teose  sisulise  väärtuse  –  inimese  isikliku  suhte  merega.  
Teos  on  tundlikult  improviseeriv,  selle  värvivaist  ja  meeleolu  väljendab  üheaegselt  nii  
elujaatust  kui  ka  paradoksina  nostalgiat  ja  igatsusi.
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30
ELMAR KITS (1913–1972)         

Talvine Toomemägi. 1959  

Õli, lõuend. 61,5 x 76,5 cm  
All paremal: Elmar Kits. 59. 

Alghind: 9000 €

Elmar  Kits  oleks  kui  sündinud suurmeistriks: vaba, loominguline,  
kammitsemata,  alati  juhitud  loomulikust  andest  ja  ei  hetkegi  kaht-
lusi.  Vähemalt  sellisena  mõjub  tema  looming,  sellisena  on  ta  veen-
nud  publikut  endale  nii  oma  eluajal  kui  ka  üle  aegade  silla ikka  
ja  jälle  aplodeerima.  Kits  oli  kõnekas  kõiges,  mida  ta  ette  võttis  –  
tahvelmaaližanris,  monumentaalmaalis  ja  raamatuillustratsioo-
nis.  Oma  loometeed  alustas  ta  impressionistlikult  valgusküllaste  ja  
koloriidilt  varjundirikaste  maalidega.  1940ndaid  kaunistavad  
paljude  maastikke  kõrval  suure  vormiüldistusega  linnapildid,  kus  
autori  pintslikäsitsus  muutus  elavaks  ning  maalidel  suurenes  värvi  
varjundirikkus  ja  valguse  roll.  Talvine  Toomemägi  on  imp-
ressionistlik  šedööver  veel  ajast,  mil  kunstnik  ei  olnud  
sisenenud  oma  1960ndate  monokroomsetesse  abstraktsionis-
midesse  ja  otsis  eksperimentaalsust  koloriidist,  tippivast,  tant-
sisklevast  pintslilöögist  ja  tundlikust  õhustikust.  Tartu  vaated  
on  pallaslaste  loomingu  pärlid.  Nii  ka  Kitse  kargelt  sinikullane  
Toome,  kust  põlispuude  alt  paistva  linna  üle  õhkub  
sinkja  lume  sillerdavat  jahedust.  Õhtustesse  külmakraadidesse  lisavad  
soojust  laternavalgus  ja  akendest  kumavad  kollaselt  kodused  tuled.   

29
VIKTOR LEŠKIN (1914–1998)         

Natüürmort kalade ja jahukotiga. 1957 

Õli, lõuend. 46 x 75 cm 
All paremal: V. Leškin. 
Pöördel: Viktor Leškin s.1914 a ja 
teose pealkiri vene keeles ning dateering  

Alghind: 1200 €

Viktor  Leškin  lõpetas  Riigi  Kunsttööstuskooli  1936.  a.  dekoratsioonimaali  ja  Tal-
linna  Riikliku  Tarbekunsti  Instituudi  1949.  a.  skulptuuri  erialal,  kuid  tuntuks  on  
saanud  ta  siiski  maalijana.  Leškini  erinevatest  kümnenditest  pärit  maalid  on  väga  
laia  teemadevalikuga  ja  mitmes  eri  žanris.  Läbilõige  tema  loomingust  on  mitmeke-
sine  –  dokumenteerivatest  linna-  ja  tööstusmaastike  vaadetest  kuni  emotsionaalsete  
kimpudeni  põllulilledega.  Läbivaks  on  Viktor  Leškini  maalipärandis  realistlik  laad,  
mis  saadab  nii  tema  õlimaale,  söejoonistusi  kui  ka  akvarelle.  Leškini  tööde  koloriit  
on  valdavalt  soe  ja  ookerjas  nagu  ka  oksjoniteos,  mida  saadab  lisaks  nauditava-
le  kompositsioonile  mõnus,  humoorikas  kergus  –  lihtsad  kalad  on  saanud  teose  
maalimise  hetkel  tõeliselt  tähelepanuväärseteks,  kunstniku  igast  pintslipuudutusest  
imetletud  modellideks.   
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32
OLEV SUBBI (1930–2013)         

Tütarlaps kollases. 1962   

Õli, lõuend. 100 x 74,5 cm    
All paremal: Subbi 62 

Alghind: 5200 €

Aeg  Subbi  maalidel  on  iseseisev  substants,  olles  justkui  
alati  peatunud.  „Subbi  tegeleb  väärtustega,  mis  asuvad  
ajavoolust  väljaspool,”  on  selle  sõnastanud  Subbi  sõber  
kunstnik  Enn  Põldroos.  Subbi  maalitehnika  on  konserva-
tiivne,  kuid  stiililiselt  on  ta  enamasti  liigitatav  sürrealismi  
või  abstraktsionismi  alla.  Puhtad  ja  selged  värvid  on  
need,  mis  Subbi  loomingust  eriti  võluvatena  meelde  jää-
vad  –  kunstnik  otsekui  kõneleb  oma  publikuga  värvides.   

31
OLEV SUBBI (1930–2013)         

Lambad. 1960    

Õli, lõuend. 60 x 85 cm       
All paremal: Subbi  60    

Alghind: 5100 €

Olev  Subbi  sündis  Tartus  sõjaväelase  perekonnas,  kuid  seda,  et  temast  saab  kunstnik,  teadis  noormees  
juba  14–15aastasena.  Kunstiõpingud  ENSV  Riiklikus  Kunstiinstituudis  katkesid,  kuna  1949.  a.  märtsiküü-
ditamine  pagendas  noormehe  kaheksaks  aastaks  Siberisse.  Vabanemise  järgselt  viis  Subbi  õpingud  lõpule  
1962.  a.  ja  tegutses  sealtpeale  enamasti  vabakutselise  kunstnikuna.  Juba  esimesest  isikunäitusest  1966.  a.  on  
Subbi  olnud  eesti  tähelepanuväärsemaid  maalikunstnikke.  Tema  oskus  tõlgendada  isikupäraselt  nii  maali  
ainestikku  kui  motiive,  milleks  olid  eelkõige  inimene  ja  loodus,  lõid  unikaalse,  subbiliku  harmooniate  
maailma.  Hoiakult  lüürilised  teosed  tõukusid  nii  isiklikest  elu  kogemistest  kui  intuitsioonist.  „Ma  kasutan  
oma  piltidel  ideaalmaailma  tükke.  Neid  kokku  pannes  võiks  saada  väga  ilusa  maailma,  kus  me  aga  kahjuks  
keegi  ei  saa  elada,”  on  Subbi  pihtinud.  Suure  tunnustuse  on  võitnud  Subbi  aktid  maastikes  –  klassikaline  ilu  
kunstikeeles.  Täna  ei  ole  need  teosed  vanamoodsad  ega  ka moodsad,  sest  ilu  on  ajatu  ega  vaja  määratlusi.  
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34
VALDUR OHAKAS (1925–1998)     

Baar. 1963  

Õli, lõuend. 102 x 141,5 cm  
Ülal paremal: V.Ohakas  63  

                       

Alghind: 15 500 € 

Valdur  Ohakas  omandas  kunstihariduse  Tallinna  Kujutava  ja  
Rakenduskunsti  koolis,  hiljem  Tartu  Riiklikus  Kunstiinstituudis  
Võerahansu  ja  Kitse  juhendamisel.  Ohaka  looming  võitis  tähele-
panu  oma  vormiuuenduslike  katsetuste  tõttu  –  ta  sulandas  töö-
desse  abstraktsionismi,  kubismi,  aga  ka  sürrealismi  kogemused.  
Tegelikkuse  tõetruu  peegeldamise  asemel  huvitasid  teda  rohkem  
värvi  ja  vorm  eksperimendid.  Kunstiajalooliselt  unikaalseima  ja  
väärtuslikuma  osa  moodustavadki  Ohaka  otsingulised  ja  atrak-
tiivsed  figuraalkompositsioonid.  Autor  kujutab  inimest  tugevaid  
kontuure  kasutades,  kus  selle  väliskuju  on  tabatud  vaid  mõne  
andekalt  napi  joonega.  Pintsliliikumises  pole  jälgegi  liigsest  et-
tevaatlikkusest  ega  pedantsest  täpsusest,  pigem  on  see  isetea-
dev  ja  enesekindel.  1960ndate  algusest  on  teada,  et  kunstnik  
maalis  ja  eksperimenteeris  peamiselt  natüürmordiga,  kus  tema  
geomeetriline  laad  hajus  tihti  abstraktsesse  fooni.  Teos ”Baar”  on  
siinkohal  mastaapne,  imposantselt  köitev,  jazzilikult  musikaalne,  
liikuv  ja  hoogne  maal,  demonstreerides  Ohaka  loomenaudingut,  
mis  mõjub  kui  spontaanne  improvisatsioon.  Selle  maali  puhul    
ei  kammitse  autorit  miski,  ta  valdab  oma  instrumente  ideaal-
selt,  tema  kompositsioonitaju  on  täiuslik,  proportsioonide  tun-
netus  geniaalne  ning  teema  humoorikalt  nauditav.  Vaieldamatult  
on  tegemist  Valdur  Ohaka  läbi  aegade  ühe  võluvaima  teosega.   

33  
VALERIAN LOIK (1904–1986)   

Valged liiliad aknal. 1962  

Õli, lõuend. 70 x 60 cm  
All paremal: Loik                                               
                                     
Alghind: 2400  €  

Valerian  Loik  lõpetas  kõrgema  kunstikooli  Pallas  1935.  a.  Ado  Vabbe  õpilasena.  Kunstnik  armastas  
nii  figuraalkompositsioone,  linnavaateid  kui  ka  natüürmorte,  kusjuures  viimast  on  peetud  üheks  
tema  tugevamaks  žanriks.  Loigu  natüürmortides  on  alati  tajutav  elu  ja  hoog,  liikumine,  esemete  
otsekui  omavahelise  suhtluse  dünaamika  ja  mõstagi  inimese  lähedus.  Kunstnik  Enn  Põldroos  on  
Loigu  natüürmortide  kohta  kirjutanud:  „Kunstnik  katsetab  erinevate  värvikooskõlade  ja  kontrasti-
dega,  et  siis  esmalt  ise  vaadata,  mis  sellest  välja  tuleb.  Ja  ka  kunstihuviline  tajub  neis  eelkõige  seda  
otsivat  ja  vaatlevat,  avastuste  poole  pürgivat  vaimu.  Just  seepärast  need  pildid  meeldivad“.  Käesolev  
oksjonitöö  on  ilmekas  näide  kunstniku  loomisrõõmust,  jätkates  Eesti  kunstile  nii  omast  ja  paljude  
autorite  poolt  maalitud  teemat,  milleks  on  „lilled  aknal“–  tihti  kunstihoone  aknal,  kus  olid  paljude  
meie  loojate  ateljeed  nii  nagu  sellelgi  pildil.   



4342

36 
RICHARD UUTMAA (1905–1977)     

Saaremaa maastik. 1964

Õli, lõuend. 65 x 100 cm  
All paremal: R.Uutmaa 1964 a.
Alusraamil: R.Uutmaa  „Saaremaa maastik /.../  

Alghind: 4900 € Richard  Uutmaa  looming  köidab  alates  Pallase  lõpetamisest  
1935.  a.  kuni  meistri  elu  lõpuni  värvisära,  maalilaadi  virtuoosliku  
hoogsuse  ja  eriti  suure  emotsionaalsusega.  Altja  külas  meremehe  
pojana  sündinud  ning  Pallases  Nikolai  Triigi  juures  õppinud  
Uutmaad  teatakse  eelkõige  tema  meremaalide  poolest.  Need  pole  
üksnes  vaated  veteväljale,  vaid  seovad  ühte  mere  ning  inimese,  
näidates  nende  kahe  lahutamatult  tähendusrikast  seost  teineteise  
kõrval  elades  ja  samu  tuuli  hingates.  Richard  Uutmaad  võib  
pidada  Eesti  maalikunsti  kõige  järjekindlamaks  marinistiks,  kes  
ilmsest  tundis  meie  muutuva  mere  hingeelu  tollastest  loojatest  
enam  kui  keegi  teine.  „Saaremaa  maastik“on  jutustus,  kus  lugu  
ei  kõnele  mitte  üksnes  kunstnik  ise,  vaid  ka  kadakad,  kiviaiad,  
taamal  paistvad  majad  ning  kaugusesse  kulgevad  külateedki  –  
loodus  ja  kunstnik  on  selle  maastiku  autoritena  suurepärased  
partnerid. 

35 
AINO BACH (1901–1980)      

Tütarlapse portree. 1964   

Monotüüpia. Km 35 x 30 cm  
All vasakul: Monotüüpia
All paremal: Aino Bach 1964 a.  

Alghind: 2200 €  

Aino  Bach,  Eesti  ilmselt  kuulsaim  naisgraafik,  alustas  kunstiõpinguid  Pallases  maalijana,  kuid  1930.  a.  
Ado  Vabbe  käe  all  kasvas  temast  graafik.  Bach  tõusis  mõne  aastaga  üheks  olulisemaks  nooreks  autoriks,  
kes  oli  andekas  nii  sügavtrükitehnika  alal  kui  ka  monotüüpiate  meistrina.  Aino  Bach  viljeles  läbi  oma  
loomingu  enim  akvatintat,  kuivnõela  ja  oforti  ning  värvilist  monotüüpiat,  valides  tihti  teemaks  mõtli-
kud  naised  ning  töölised  ja  haritlased.  Alates  1937.  a.  vaimustus  Aino  Bach  Pariisi  koolkonnast,  talle  
avaldasid  suurt  mõju  nii  renessanssi-  kui  ka  barokiajastu  maalijad,  samuti  prantsuse  impressionistid  ja  
kunstiuuendajad.  Nii  võib  Bachi  varases  figuraalsuses  leida  ka  Picasso  mõju.  Oksjoniteos  tütarlapsega  
keskendub  pealtnäha  portreteeritavale,  kuid  olulisem  kui  persoon  ise  on  siiski  teose  ajastuüldistus.  Liigse  
dekoratiivsuseta  mõjub  see  lihtne  60ndade aastate  tüdruk  kui  keegi,  kellega  võiks  samastada  tollel  ajal  
valitsenud  elulaadi  ja  suhtumisi  laiemalt.     
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38 
KARL BURMAN juunior  (1914–2001)  

Tiskre rand. 1967    

Akvarell. Vm 49 x 63 cm  
All  paremal:  Karl  Burman  juunior  1967.  a.  
Pöördel:  Karl  Burman  juunior  „Tiskre  rand“  /.../  

Alghind: 1400 €   

Karl  Burman  juunior  pärines  nimekast  kunstnike  suguvõsast:  isa  Karl  Burman 
(1882–1965)  oli  Eesti  üks  hinnatumaid  arhitekte,  aga  ka  akvarellist,  onu  Paul  
Burman (1888–1934)  aga  impressionistlik  maastikumaalija,  samuti  loomade  ja  
natüürmortide  kujutaja.  Burman  juunior  õppis  1930ndate  teisel  poolel  arhitek-
tuuri  Tartu  ülikooli  tehnikaosakonnas ja  Tallinna  Tehnikainstituudis,  täiendas  end  
hiljem  ka  Moskva  Kunstiinstituudis.  Kunstiõpetust  sai  ta  lisaks  mõistagi  isalt  ja  
onult.  Kunstiajalukku  on  Burman  juunior  kirjutatud  peamiselt  akvarellistina,  kes  
oma  innukast  arhitektuurihuvist  jäädvustas  linnavaateid.  1950–1970ndatel  kujunes  
temast  üks  silmapaistvamaid  ja  tehnika  spetsiifikat  filigraanselt  tunnetanud  akva-
relliste.  Just  sellest  perioodist  pärineb  ka  sügavalt  maaliline  Tiskre  rannavaade.

37
JOANN VOLDEMAR SAARNIIT (1909–1984)     

Kolmas aastaaeg. 1965   

Õli, masoniit. 50,5 x 122 cm  
All paremal: John Saarniit 65  

Alghind: 1300 €   

Joann Voldemar Saarniit oli maalikunstnik ja graafik, kes kunstihariduse omandas Riigi  Kunsttööstuskoolis,  
lõpetades  selle  1932.  a.  dekoratsioonimaali  erialal.  Sõja  lõpus  lahkus  ta  Soome,  sealt  1948.  a.  Kanadasse,  
kus  pidas  Torontos  oma  maali-  ja  rakenduskunstistuudiot.  Saarniit  on  loonud  Eesti  ajalugu  üsnagi  idea-
liseerivalt  käsitlevaid  figuurikompositsioone,  tema  kujutusviis  on  taotluslikult  arhailine  ja  väliseestlaslikult  
romantiline.  Saarniitu  teatakse  eksiilis  ka  eksliibriste  loojana.  Tema  teosed  on  leidnud  tee  nii  kodumais-
tesse  kui  ka  mitmetesse  Kanada,  Inglismaa  ning  USA  kogudesse.  Oksjoniteos  „Kolmas  aastaaeg“  on  juba  
oma  pealkirjalt  poeetiline,  viies  vaataja  unenäolisse  ent  ometi  nii  realistlikult  eestlaslikku  maailma,  mida  
suudab  selliselt  näha  vaid  kaua  kodust  eemal  olnud  pilk.  Saarniit  kujutab  perekonda  südamlikult  soojas  
maastikus  kui  kõikide  kauniste  mälestuste  koondpilti.  
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40
HARRI PUDERSELL (1922–2008)  

Lõuna-Eesti maastik. 1970   

Õli, lõuend. 64,5 x 92 cm  
All paremal: Pudersell. 70.  
                                  
Alghind: 1400 €  

Tartus sündinud kunstnik õppis Pallases 1943–1944,  seejärel  
Tartu  Riiklikus  Kunstiinstituudis,  lõpetades  selle  Johannes  Võerahansu  
õpilasena  1950.  a.  Harri  Puderselli  loominguline  pärand  hõlmab  
põhiliselt  maastiku-  ja  lillemaali,  vähem  natüürmorti.  Tunnusta-
tud  maastikumaali  virtuoosi  Võerahansu  juhendamisel  oli  kunstnik  
kasvanud  tundlikuks  loodusvaatlejaks.  Natuurist  maalimine  oli  tollase-
le  põlvkonnale  omane,  lisades  kujutatule  alati  sügavalt  tajutava,  usu-
tava  ja  seletamatult  kaasahaarava  mõõtme.  Puderselli  põlistartlasliku  
isikupäraga  maalitud  linnamaastikud  ja  selle  lähiümbrus  on  tõeline  
ajalugu  käsitlev  maalipärand,  samuti  nagu  tema  70ndate  lõpu ja  
80ndate  alguse  erksavärvilised  panoraamid.  Puderselli  juba  hilisloomin-
gusse  jäävas  oksjonimaastikus  on  midagi  väga  nostalgiliselt  pallaslikku.  
Sellest  aimdub  kohati  Konrad  Mägi  ekspressiivne  impressioongi,  kus  
oli  võrdselt  oluline  nii  maalitava  maastiku  inspireeriv  energia  kui  sel-
le  eksperimentaalne,  sajandi  alguse  modernsusest  lähtuv  maalitehnika.   

39 
SIRJE RUNGE (1950)      

Tiigrid linnas. 1969   

Õli, lõuend.  

Alghind: 16 000 €

Sirje  Runget  võib  täna  pidada  pigem  õhustike  ja  aimduste  maalijaks  kui  maailma  konkreetsuse  kir-
jeldajaks.  Ometi  oli  just  konkreetne  geomeetriline  abstraktsionism  punkt,  kust  kunstniks  alustas.  Sirje  
Runge  lõpetas  1975  Eesti  Riikliku  Kunstiinstituudi  disaini  erialal,  liikudes  struktureeritud  komposit-
sioone  pidi  täieliku  minimalismini.  Runge  on  üks  väheseid  naiskunstnikke,  kes  kuulus  1970ndate  Eesti  
kunsti  avangardistide  hulka.  Praegu  Runge  enam  ei  maali,  seda  rariteetsem  on  kogu  tema  looming.  
Runge  on  öelnud,  et  täna  tegeleb  ta  olendite,  asjade  ja  nähtuste  olemusega,  lähtudes  tervikust.  Tervik  
on  tema  jaoks  universum,  multiuniversum  või  veel  midagi  suuremat.  Runge  töötab  Tallinna  Ülikoolis  
vabade  kunstide  professorina.  Kunstiteadlase  Boris  Bernsteini  sõnul  on  Runge  maalidel  virtuoossus,  
kus  ruumiline  struktuur  on  viidud  miinimumini,  kus  värv  kaotab  vorme  moodustava  jõu  ning  esildub  
maaliruumi  tabamatutes  sillerdustes.  Runge  habras  lahustumine  valguse  maagilises  kiirguses  on  visuaalne  
metafoor  universumile,  mis  on  ehitatud  kõikjal  olevast  loovuse  ja  hingemateeriast.  „Tiigrid  linnas“  on  
Sirje  Runge  arvukalt  eksponeeritud  ja  kõneainet  pakkunud  teos.  Sellest  maalist  on  saanud  kunstilooliselt  
unikaalne  märk  nii  ajas  kui  Runge  enda  loomingus,  millisena  ta  end  noore  kunstnikuna  areenile  astu-
des  määratles.  2018  aasta  augustis  andis  MoMa  (New  Yorki  Moodsa  Kunsti  Muuseum)  välja  Kesk-  ja  
Ida  Euroopa  kaasaegse  kunsti  antoloogia,  kus  Eestit  esindavad  kolm  kunstnikku  –  Sirje  Runge,  Leo  
Lapin  ja  Jüri  Okas,  mida  võib  pidada  märkimisväärselt  silmapaistavaks  rahvusvaheliseks  tunnustuseks. 
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42 
LÜÜDIA VALLIMÄE-MARK (1925–2004)

Päevitamas. 1981

Pastell, paber. Vm 18,2 x 18,5 cm  
All paremal: LMark 81 

Alghind: 1000 €   

Lüüdia  Vallimäe-Mark  sündis  1925.  aasta  õitsvas  Eesti  Vabariigis,  omandades  kunstihariduse  aga  juba  
sõjaaegses  Pallases  Ado  Vabbe,  Elmar  Kitse  jt.  mainekate  kunstnike  käe  all,  olles  üks  vähestest  tolle  
aja  naiskunstnikest.  Vallimäe-Mark  on  teinud  portreesid,  akti-  ja  maastikumaale,  figuraalkompositsioo-
ne,  linnavaateid  ning  hiljem  ka  abstraktsiooni-  ja  sürrealismisugemetega  teoseid.  Mitmed  kriitikud  on  
kunstniku  maalilaadi  võrrelnud  koguni  renessansiaegse  värviharmoonia  ja  tehnilise  virtuooslikkusega,  
kus  väljendub  tundlik  koloriiditaju  ja  maalitehniline  peenus,  mis  loob  reaalsuse  illusiooni.  Oksjonitöö  
„Päevitamas“  on  modelleeritud  võluvalt  mahedates  pastelsetes  toonides,  kandes  päikesevalgust,  mis  teki-
tab  tunde  nagu  võiks  selle  soojus  läbi  maali  peopesa  puudutada.  Niisama  nagu  renessansiaegsete  maalide  
puuviljad  näivad  tõetruudena,  et  neid  noppida  ja  süüa  500  aastat  hiljemgi.   

41 
MÄRT BORMEISTER (1916–1991) 

Maastik Piritalt. 1978   

Õli, papp. 49,5 x 79,5 cm  
All vasakul: M Bormeister
Pöördel: Märt Bormeister /.../ MCMLXXVIII Maastik Piritalt II /.../  

Alghind: 1800 €   

Märt  Bormeister  õppis  1931–1937  Peterburis  dekoratsioonimaali  ning  maali  Tallinna  Riigi  Kunsttööstus-
koolis.  Hiljem alustas õpinguid Pallases  Aleksander  Vardi  käe  all  (1939–1941).  Lisaks  kunstiloomingule  oli  
ta  tuntud  kui  teenekas  pedagoog.  Märt  Bormeister  oli  tähelepanuväärsed  45  aastat  Kunstiinstituudi  ak-
varelliõppejõud.  Tema  loomingus on olulisel  kohal  maastikud  ja  lillemaalid,  aga  ka  mered  ja  linnavaated.  
Üks  olulisemaid  ja  armastatumaid  motiive  oli  kunstniku  jaoks  kahtlemata  ka  Tallinna  vanalinn,  mida  
ta on  kujutanud  igal  aastaajal  ja  igal  loomeperioodil.  Maalitehniliselt alati  korrektne,  poetiseeris  Märt  
Bormeister  eestlaslikku  lihtsust,  kus  vaoshoitud  motiivid  mõjuvad  justkui  rahvusliku  iseloomujoone  esit-
lusena.  Käesolev  oksjonitöö  on  heaks  näitekslinna  ja  loodusruumi  märkamatust  ent  veenvast  kooskõlast.  
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43
ANDRES TOLTS (1949–2014)

Tuul. 1983

Õli, lõuend. 80 x 100 cm
All paremal: Tolts 83.

Alghind: 4300 €   

Andres  Toltsoli  Eesti  maalikunstnik  ja  graafik,  kes  lõpetas  1973.  aas-
tal  ERKI  tööstuskunstnikuna.  Ta  tegutses  vabakunstnikuna  ja  muu-
hulgas  lõi  maale,  kollaaže,  raamatugraafikat.  Andres  Tolts  oli  kol-
leegide  hulgas  ka    hinnatud  näitustekujundajana.  Teos  „Tuul”  on  
suurepärane  näide  Andres  Toltsi  minimalistlikust  maalijakäekirjast,  mis  
tabab  lihtsalt  ja  justkui  mängeldes  kujutatu  vaieldamatut  olemust.  Joo-
ne  ja  värvimaagia  kannab  edasi  seda  looduse  pildis  pea  püüdmatut  
stiihiat.  Vaadates  Toltsi„tuult”  tajume  end  kogemas  mälestusi  tuulest  ja  
tundeid,  mida  see  tekitab.  See  on  teos,  milles  avaldub  üks  kunsti  
tõelistest  ülesannetest  –  initsieerida  dialooge  hetkekogemuse  ja  mälestu-
se  ning  tajude  vahel,  pannes  meid  tundma  maailma  suuremat  olemust. 
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45
ANDRES TOLTS (1949–2014)    

Eesti maastik. 1988 

Õli, lõuend. 110 x 140 cm 
All paremal: TOLTS 88.  

Alghind: 6200 €   

Andres  Toltsi  nime  ja  Eesti  moodsa  kunsti  ajaloo  vahele  võib  tõmmata  
võrdusmärgi.  Toltsi  tähendus  siinses  kultuuriruumis  on  kaugelt  ületanud  
ühe  looja  loomingu  piirid.  Tema  lähenemisest  kunstile  on  saanud  märgili-
ne  nn  toltsilik  oskus,  mis  väljendub  selles,  kuidas  isikupäraselt  käsitleda  ja  
parafraseerida  moodsa  kunsti  pärandit  ja  iseärasusi.  Toltsi  looming  annab  
edasi  geomeetria  ning  popilike  värvide  omavahelist,  kohati  „kiiksuga“ju-
tuajamist,  mis  omal  erilisel  moel  kõlab  läbi  peene  ilutaju,  galligraafiliselt  
täpse  joone  ning  eksimatult  tasakaalus  kompositsiooni.  Oksjonil  esitletud  
„Eesti  maastik“  kätkeb  endas  1988.  aasta  vabaduse  vaimsusele  omast  
sinimustvalget  kui  ballaadi,  mida  esitatakse  maa  ja  taeva  vahel  –  kodune  
maastikukilluke  maalil  saab  osaks  rahvusvärvidega  ülistatud  kõiksuses. 

44
JAAN ELKEN (1954)    

Laine. 1987 

Õli, lõuend. 48,5 x 60 cm 
All  paremal: J.ELKEN 

Alghind: 2700 €    

Jaan  Elkenist  on  saanud  üks  Eesti  hinnatumaid  maalikunstnikke,  kuigi  ta  lõpetas  1977.  a.  ERKI  ar-
hitektina.  Elken  kogus  tuntust  esmalt realistina.  Tema  hüper realistlikud  kompositsioonid  on  teada  
kunstimuuseumi  ekspositsioonidest.  Elkeni  hilisem  looming  liigub  abstraktsionismi  suunas,  saavutades  
peaaegu  monokroomsuse,  kus  koloriit  võimendab  koloriiti  ennast  –  valge  maalib  valget,  sinine  sinist.  
Elkeni  loomingus  ei  ole  kindlaid  koostisosi.  Tema  rännakud  võivad  olla  kui  mõtted,  mis  kõnnivad  
mööda  argimaastikke,  noppides  siit-sealt  tekstikatkeid  või  objekte.  Sealsamas  talletab  kunstnik  piltidel  
aga  arhetüüpseid  motiive,  mis  võivad  pärineda  maakera  algsest  olemusest.  Elkeni  loomingus  muutub  
kõik  üldistuseks,  ikka  ja  alati  millekski  hoopis  enamaks,  kui  vaid  kellegi  viivuks  peatatud  hetk.  Oksjo-
nitöö  tähelepanu  on  ühel  lainel,  millest  õhkub  sinihalli  jõudu.  Kunstnik  on  loonud  nappide  vahenditega  
mõjuvõimsa  atmosfääriga  maali,  kus  lugu  jutustab  merelaine.
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47
ALO HOIDRE (1916–1993)

Lilled. 1992   

Õli, lõuend. 58,5 x 59  cm    
All  vasakul: Alo Hoidre 92  

Alghind: 1600 €   

Nii  kunstniku  kui  ka  pedagoogina  tuntud  Alo  Hoidre  oli  
oma  maaliloomingus  eksperimentaalne  ja  alati  äratuntav. Hi-
lisemas  loomeeas  avaldus  Hoidre  maalijaisiksus  hedonistlikes  
elurõõmsates  kompositsioonides.  Temast  sai  Eesti  kunstiloo  üks  
erandlikuma  käekirjaga  autoreid,  keda  iseloomustavad  eelkõige  
dünaamilised,  grotesksed,  ülevoolavalt  emotsionaalsed  naisfi-
guurid.  1980ndatel  ja  1990ndate  algul  katsetas  kunstnik  oma  
maalidel  erinevate  materjalide  ja  tehnikate  kooslusi,  mis  tõid  
töödele  tempera  ja  õlivärvide  kõval  ka  kollaaži  elemente.  Hoidre  
hilisloomingu  koloriit  on  ekspressiivne,  teemad  inimeksistentsi  
loomust  uurivad,  naljaheitvad,  kelmikalt  ironiseerivad.    Oksjo-
niteos  „Lilled“  on  autori  loomingus  erandlikult  õrnatundeline  
ja  poeetiline.  Just  aasta  enne  selle  teose  valmimist  (1991)  omis-
tati  A.  Hoidrele  siinne  vanim  ja  auväärseim  –  Kristjan  Raua  
nimeline  kunstipreemia.

46
PAUL ALLIK (1946–2003)

Natüürmort ananassiga. 1990

Õli, lõuend. 61 x 75 cm
All paremal: Paul Allik 90
Alghind: 1900 € 

Paul  Allikut  on  Eesti  maalikunstis  raske  paigutada  kindlalt  määratletud  
seltskonda.  Tundliku  ja  kerge  käega  ning  väljendusrikka  maalija  ja  joo-
nistajana  huvitasid  teda  aktid,  maastikud  ja  natüürmordid,  aga  ka  abst-
raktsed  kompositsioonid.  Allik on  loonud  õli-  ja  akrüülmaale,  kus  domi-
neerib  vaid  kunstnikule  omane  vaba  laad  –  ekspressiivne  palett  vaheldab  
hoogsaid  värvilaike  joonistusliku  distsipliiniga.  Oksjonitöö  on  suurepärane  
näide  kunstniku  meeleliselt  hoogsast  maneerist.  Allik  armastab  
sinakaid,  rohekaid  ja  erepunaseid  toone,  ent  ei  ütle  ära  ka  violet-
sest  ja  hõbemustast.  Tema  looming,  nagu  ta  isegi,  on  väga  musikaal-
ne,  milles  avaldub  võluvalt  postmodernismile  iseloomulik  eklektitsism. 
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49
JÜRI ARRAK (1936)  

Lind mehega. 2017  

Õli, lõuend. 73 x 60 cm   
Ülal vasakul: J.Arrak 2017

Alghind: 3800 € 

Juba  metallehistöö  üliõpilasena  hakkas  Jüri  Arrak  harrastama  graafikat  
jamaalikunsti.  Kunstnik  on  ajaga  kujundanud  ja  arendanud  oma  ülimalt  
isikupärast,  jutustavat  ja  kohati  absurdsetki  maailma  –  maalist  maali  
kordub  mask-tegelaskuju,  mis  kontekstist  sõltuvalt  saab  uusi  rolle  ja  
tähendusi.  Arrak  kasutab  arhetüüpe,  muudab  ja  parodeerib  pühaks 
peetud  müüditõlgendusi  ning  pakub  asemele  uusi.  Tema  looming  
lähtub  tihti  ka  religioossest  kultuuritraditsioonist.  Arrak  on  välja  
töötanud  täiesti  oma  kujundikeele,  millele  on  raske  leida  paralleele.  
Kunstniku  kujutlusvõime  viib  grotesksed  tegelaskujud  mitmedimen-
sioonilisse  inimsuhete  ja  ühiskonna ilmingute  maailma,  kutsudes  vaa-
tajat  kaasa  elu  sügavamatesse  mõttekihistustesse.

48
RENALDO VEEBER (1937–2010) 

Kaljujoonised. 1999 

Kuivnõel. Plm 75 x 59,5 cm  
All vasakul/keskel: „Kalju joonised“ kuivnõel I/50 R Veeber  
All  paremal: 1999 a.

Alghind: 700 € 

Renaldo  Veeber  oli  skulptor  ja  graafik,  kes  lõpetas  1958.  aastal  Tartu  Kunstikooli  ning  1964.  
aastal  Eesti  Riikliku  Kunstiinstituudi  skulptuuri  erialal.  Aastatel  1964–1966  töötas  ta  Tallinnas  
kujunduskunstnikuna  ning  seejärel  vabakutselise  kunstnikuna.  Tegutsedes  graafikuna  oli  ta  ka  
meisterlik  joonistaja.  Veeber  on  viljelenud  peamiselt  sügavtrükitehnikaid.  Ta  on  loonud  erine-
vaid  temaatilisi  graafikasarju,  kuid  teinud  ka  looma-pisiskulptuure  ning  alates  1990ndatest  poo-
labstraktseid  maale.  Veeberit  iseloomustab  äratuntavalt  talle  omane  jõuline  figuurkäsitlus,  mida  
ilmestab  esinduslikult  ka  teos  „Kaljujoonised”. 



 
OSTETUD TEOSTE EEST TASUMINE 
 
Oksjonilt ostetud teoste eest saab tasuda nii sularahas, ülekandega kui ka pangakaardiga. Oksjoni sekretariaa-
dist väljastatakse igale ostjale vastav leping-arve oksjonijärgsel päeval või soovi korral koheselt peale oksjonit. 
Oksjoniteoste eest tuleb tasuda 5 päeva jooksul peale oksjoni toimumise kuupäeva. 
Sularahas ja kaardiga tasumisel saab ostja teose kätte kohe peale makse sooritamist. Ülekandega tasumisel 
tuleb ostjal teose kättesaamisel esitada maksekorralduse koopia. Ostja tasub haamrihinna, millele lisandub 
haamrihinnast arvestatuna 7 % ostutasu.  

OSTUTASU  

Ostutasu on ajalooliselt eksisteerinud ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasu oksjonimajades kui oksjonipidaja 
korralduskulude kompensatsioon enampakkumise pikaajalisel ettevalmistamisel, läbiviimisel ja administreeri-
misel. Ostutasu ehk Buyers peremium on 7% ja lisandub haamrihinnale ning seda ka juhul, kui haamrihinnaks 
on teose alghind. 

TEADMISEKS OKSJONIL OSALEJALE 

Kõik oksjonil osalevad teosed on läbinud professionaalse kunstiekspertiisi, tõestamaks nende autentsust. Teos-
te autorlust, tehnilist seisukorda või muid teostega seonduvaid küsimusi ja pretensioone on õigus korraldajale 
esitada 5 päeva jooksul peale oksjoni toimumist.  
 

OKSJONI EKSPOSITSIOON 
 
Oksjoniteostega saab tutvuda originaalis Haus Galerii ruumides oksjonieelsel näitusel, mis on avatud keskmi-
selt kolm nädalat enne oksjoni toimumise kuupäeva. Samas antakse ostueelseid konsultatsioone ja täiendavat 
teavet oksjoni korra kohta. Teostega saab tutvuda ka galerii koduleheküljel aadressil www.haus.ee 
 
OKSJONILE REGISTREERUMINE 
 
Oksjonil osalejatel tuleb oksjonile registreeruda kirjalikult, täites ja allkirjastades oksjonil osalemise blanketi 
ning maksta registreerimise tasu, milleks on 50 €. Registreerimiselehed on saadaval nii galeriis kohapeal kui 
ka Haus Galerii kodulehel. Registreerimise tasu tagab oksjonil osalemise ostjale ja tema kaaslasele ning väldib 
juhuslike huviliste sissepääsu oksjonisaali.  
Ostja täidab ja allkirjastab oksjonil registreerimislehe ning edastab selle talle sobilikul viisil, kas isiklikult või 
e-posti teel galeriile. Registreerimisleht jääb oksjoni sekretariaati. Sellele kantav informatsioon on vajalik ostja 
isiku kinnitamiseks ja oksjonil arveldamise lihtsustamiseks. Korraldaja garanteerib ostja isikuandmete konfi-
dentsiaalsuse.  
Registreerumise järgselt teatatakse ostjale tema oksjonil pakkumise number. Numbritahvel oksjonil pakkumis-
te tegemisteks väljastatakse ostjale vahetult enne oksjoni toimumist galeriis. 
 
OKSJONIL PAKKUMINE 
 
Oksjonil pakkumine toimub teostele nende kataloogis esitatud järjekorras. Pakkumist viib läbi oksjonipidaja, 
kes teatab pakkumise alghinna, fikseerib kolmanda haamrilöögiga teose lõpphinna ja lahendab ainuisikuliselt 
kõik pakkumistega seonduvad küsimused. 
Ostja annab oksjonil omapoolsest pakkumisest märku numbritahvli tõstmisega. Hinnasammuks on kuni sum-
mani 5 000 EUR 50 EUR ja alates 5 000 EUR on hinnasamm 100 EUR. 
Kui osaleja soovib pakkuda korraga enam kui kehtestatud hinnasamm lubab, siis ütleb ta numbrit tõstes oma 
pakkumise, mis peab oleme esitatud täissajalistes. Lõplik pakkumine registreeritakse oksjonisekretäride poolt.  
 
OKSJONIL OSALEMINE KIRJALIKU PAKKUMISEGA VÕI TELEFONI TEEL 
 
Kui oksjonile eelregistreerunud osaleja ei saa ise oksjonil viibida, siis on tal võimalik teha teostele kirjalikke 
pakkumisi või osaleda oksjonil telefoni vahendusel. Kirjaliku pakkumise saab teha kas alghinnaga või vas-
tavalt pakkuja otsusele kõrgemalt. Kirjaliku pakkumise blanketi täidab pakkuja hiljemalt ühe päeva jooksul 
enne oksjoni toimumist galeriis, fikseerides pakutava(d) teose(d) ja maksimaalsed ostuhinnad, mille piires 
teda oksjonil esindab oksjonikorraldaja. Kui ostja kirjalik pakkumine jääb viimaseks kõrgeimaks hinnaks, siis 
fikseeritakse teose müük ja teatatakse sellest ostjale kolme päeva jooksul peale oksjoni toimumist. Kirjalik pak-
kuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka allapoole tema 
maksimaalset pakkumist. 
Telefonipakkumise korral tuleb registreerumisel galeriid teavitada, millistest teostest ollakse huvitatud. 
Ostjat huvitava teose esitlemise eelselt helistab korraldaja ostjale ja ostja osaleb oksjonil telefoni vahendusel. 
 



               
Haus Galerii
Úus tn 17, 10111 Tallinn
+372 6 419 471
haus@haus.ee
www.haus.ee

Kataloogi väljaandja: Haus Galerii  

Tekstid: Piia Ausman, Terje Metsavas 

Ettevalmistus: Maarika Vanik 

Fotod ja kujundus: Nando Grancelli 

 

Haus Galerii  

Uus tn 17, 10111 Tallinn 

+372 6419 471 

haus@haus.ee 

www.haus.ee 

 

Galerii on avatud 

E – R 10.00 – 18.00 

L – 11.00 – 16.00 

 

Kataloogi kujunduses kasutatud: 
 
Esikaas: fragment Valdus Ohakas „Baar“ 1963 

Sisekaas: Olev Subbi „Tütarlaps kollases“ 1962

Sisekaas: Alo Hoidre „Lilled“ 1992

Koostöö oksjoniteoste raamimisel: Artline OÜ
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