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EESTI KUNSTIKLASSIKA OKSJON HAUS GALERIIS
reedel, 30. oktoobril kell 18.00



VÄRVID ÕUES, KUNSTIS JA AJAS 

Sügise värvid köidavad oma alatise kirkusega. Suvisest rohelisest saab korraga rida kollaseid, punaseid ja arvu-
kais toonides pruune. Sügis on värvide meister niisama nagu eesti kunstki. Näib, et loodus ja erinevad aastaajad 
on olnud meie loojatele esmane inspiratsiooniallikas – kaunid maastikuvaated, millesse on kätketud rõõme või 
peidetud nostalgiahetki. Kunstnikud on otsinud silmapiiri taha ulatuvaid kaugusi või poetiseerinud üksikut puud 
teeserval. Kõneldes näiliselt vaid loodusest, räägivad nende maalid ometi palju enamast. Ajal, mil kunstiuuen-
duslikud kompositsioonid, stiilid ja vaba meel olid taunitud, peitsid otsingumeelsed loojad end just maastikesse. 
Täna leiame eesti kunstiloost hulga seesuguseid jälgi ja koode, mida avada ning millest lugeda pigem isikupäraselt 
kaasaegseid, ärksameelseid ja maailma kunstirütme püüdvaid maalikäsitlusi kui vaid merekallast või pilveriba 
metsa kohal. Sama võime öelda ka vaadates meie erinevate ajastute ootamatult värvi- ja kompositsioonivärskeid 
linnavaateid, figuraalkompositsioone, portreid, abstraktsioone ja fantaasiaid, mis on alati enamat kui vaid see, 
mis esmapilgul nähtub. Kunst kutsub süvenema ja kaasa mõtlema, pakub hetki, kus aeg seisatub, et saada üheks 
kõigega sealt kusagilt, mis oli enne, on nüüd ja tuleb hiljem. 

Haus Galerii 2020 aasta sügisene oksjonivalik on mahukas ja mänguline, andes süvenemisteks palju ainest ja 
ruumi. Oksjon on teoste osas oluliselt arvukam, pakkudes ülevaadet eesti kunstiajaloost koguni 67 märkimis-
väärse ja hoolega valitud töö kaudu. Vaheldusrikkalt kulgeb seekordne kunstioksjon 19. sajandi keskpaiga sulnilt 
realistlike baltisaksa meistrite töödest kuni meie parimate ja mitmekesiseimate kunstinäideteni 1980–90ndat-
est aastatest. Just kronoloogia algus ja lõpp on sel sügisel intrigeerivad. Niivõrd erakordseid maale Düsseldorfi 
akadeemikult Eugen Dückerilt ei ole juba mõnda aega pakutud ka Euroopa kunstioksjonitel, kus autor omab 
arvestatavat positsiooni. Üllatuslikke ja isegi kelmikaid tagasivaateid pakub meie nimekaimate moodsa kunsti 
klassikute oksjoniteoste kollektsioon. Peeter Mudist on esindatud suureformaadilise varase, 1976. aastast pärit 
figuraalse teosega, mis võiks kaunistada isegi Eesti Kunstimuuseumi kogu. Jaan Elkenilt näeb tema hüperrealismi 
sugemetega loomingut. Pilku haaravad nii Malle Leis oma 60ndate loominguga, aga ka Miljard Kilk, Jüri Arrak, 
Lembit Sarapuu, Marko Mäetamm ning Rein Kelpman, kelle aktifiguur viib mõtted Modiglianile.

Süvenedes väljapanekusse on igal teosel oksjonil oma koht ja põhjus, kus iga kunstiperiood ja autor on esindatud 
läbimõeldult. Eelmainitud baltisaksa ja moodsa kunsti klassika valiku kõrval on oksjoninäitusel midagi väga 
esinduslikku kõigist kümnendeist. 20. sajandi esimest poolt presenteerivad Paul Burmani lilled ja õunad, Andrus 
Johani 1937. a Pariis, Eduard Wiiralti rariteetsed ja tuntumad graafilised lehed. Siit leiame ka oksjonitel esinevad 
haruldasemad nimed – Voldemar Kangro-Pool, kelle figuraalkompositsioon vihjab art deco aegsetele kunsti-
meeleoludele, või Ardo Sivard, kes kujutab peaaegu muinasjutuliselt tänaseks kadunud Narva-Jõesuu kunagist 
jahilossi. Samuti hilisemate aastate tööd nagu kunstiajaloo korüfee Ado Vabbe, kes heidab pilgu mehe ja naise 
paralleelmaailma, või alati otsinguline Alfred Kongo, kelle maastik on ootamatult roosatav, või Richard Uutmaa, 
kes maalib põhjarannikute kõrval seekord Jägala juga vikerkaarevärvides.

Kui lükkida meie kunst ajateljele ja vaadata seda kui pildirida, ilma nimede ja liigsete selgitusteta, jalutada pilgu-
ga rahulikult ja aegamööda piki pintslilööke ja pliiatsiooni, näeme äärmiselt sisuka, ärksa ning elujõulise meele, 
mõtte ja püüdlusega kunstnikke, kes on iseloomustanud ja värvinud ajalugu selliselt, et me võime seda tänases 
tõdeda mitte üksnes faktidereana, vaid tunda ka kogemusena. 

 

Piia Ausman 
Haus Galerii juhataja ja omanik
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AUTORITE ALFABEETILINE LOETELU 

Teose                      Lk
nr

27.  AREN, Peet. Toompea loss. 1948                                       41

28.  AREN, Peet. Pika jala väravatorn. 1949                           42

58.  ARRAK, Jüri. Gepard õhtul. 1988                                      77
 
36.  BACH, Aino. Väike Leena. 1959                               50

3.  BOCHMANN, Gregor A. H. Rakend tahaseotud kõrviga. 1890-1900ndad               10/11  

43.  BORMEISTER, Märt. Maruse talu õu (Kihnu). 1964                   59

23.  BURMAN, Karl seenior. Tallinna vaade Toompealt. 1943                  37  
    
6.  BURMAN, Paul. Natüürmort lillede ja õuntega. 1920ndad                 15

1.  DÜCKER, Eugen Gustav. Asula jõeorus. 1860ndate II pool – 1870ndate algus             6/7
    
2.  DÜCKER, Eugen Gustav. Päikeseloojang lahesopis. 1880-90ndad                  8/9

54.  ELKEN, Jaan. Vitriin. 1980                                              72/73  
 
24.  GENTALEN, Julius. Maastik kaskedega. 1943                 38

26.  HAAMER, Eerik. Kalurid. 1948                         40

56.  HOIDRE, Alo. Muusa. 1987                   75

8.  JEGOROV, Andrei. Saanisõitja vene kiriku taustal. 1920ndate lõpp – 1930ndate algus                17

19.  JOHANI, Andrus. Pariisi äärelinn. 1937               32/33

16.  KANGRO-POOL, Voldemar. Seltskond. 1930ndad                   28/29

59.  KELPMAN, Rein. Naisakt. 1989                       78

61.  KILK, Miljard. Väikekodanlased on väljunud tänavatele. 1992              80/81

45.  KITS, Elmar. Kahekesi. 1966                     61

46.  KITS, Elmar. Tigu. 1967                     62

35.  KITS-MÄGI, Linda. Sebastian loeb. 1958                  49

41.  KONGO, Alfred. Muhumaa motiiv. 1961               56/57     

52.  KONGO, Alfred. Õhtu. 1972                    69

29.  KORMAŠOV, Nikolai. Kihnu. 1952                    43

31.  KORMAŠOV, Nikolai. Viru väravad. 1958                   45

44. KORSTNIK, Raivo. Ateljees. 1964                    60

66.  KOSTABI, Kalev Mark. Madonna Di Campiglio. 2000-03                 90/91

17.  KRIMS, Aleksander. Tüdruk kaevul. 1935-40                       30

14.  KULL, Nikolai. Nurgapealne vaade vanalinnast. 1933                   26

62.  KURISMAA, Mari. Põhjamaa taevad. 1992               82/83               

48.  LEIS, Malle. Sügisniidud. 1968             64/65 
 
38.  LOIK, Valerian. Kalasadama kail. 1950ndate II pool – 1960ndad              52

51.  LOIK, Valerian. Toomkirik. 1972                        68

53.  MUDIST, Peeter. Ei saa pidama. 1976               70/71

63.  MÄETAMM, Marko. What a Sunrise. 1995              84/85

30.  NAHA, Johann. Tšellist. 1954                    44

7.  NYMAN, Roman. Alhambra Veinivärav. 1923-26                  16

50.  OHAKAS, Valdur. Kohvik. 1970-80ndad                      67

49.  OHAKAS, Valdur. Ruumid ja vormid. 1970                     66 
    
42.  OKAS, Evald. Marianne. 1962                    58

60.  OKAS, Evald. Aafriklanna. 1991                   79

32.  PIHELGA, Agu. Õhtu. 1958                    46  

39.  RAUD, Gustav. Natüürmort tuliliiliaga. 1960ndad                    53      

34.  REINDORFF, Günther. Vana kadakas. 1958                   48  

55.  ROOSVALT, Mari. Uks. 1982                     74  

57.  SARAPUU,  Lembit. Rõõm ühest ilusast porgandist. 1987                 76 

64.  SARAPUU,  Lembit. Pulmakleit Ledale. 1998-99                86/87

18.  SIVADI (Sivard), Ardo. Narva-Jõesuu motiiv. 1936                  31    

40.  STARKOPF, Anton. Vesiroos. 1960              54/55

65.  SUBBI, Olev. Väikesed astrid. 1999               88/89

15.  TAEL (a-ni 1941 Doll), Karl. Kaks naisakti rannal. 1934               27                                              

9.  TEDER, Kristjan. Avatud aken. 1927            18/19    

25.  TEDER, Kristjan. Lõuna-Eesti maastik. 1944                   39  

22.  UUTMAA, Richard. Talutare. 1941                  36

33.  UUTMAA, Richard. Jägala juga. 1958                  47

47.  UUTMAA, Richard. Motiiv Saaremaalt. 1967                63

20.  VABBE, Ado. Mees- ja naisakt. 1940ndad                34

37.  VARDI, Aleksander. Lõuna-Eesti maastik. 1959                    51

4.  WEIZENBERG, August Ludwig. La Sera / La Mattina (Õhtu / Hommik). 1904        12/13

10.  WIIRALT, Eduard. Natüürmort. 1927            20/21

11.  WIIRALT, Eduard. Madonna. 1929/37            22/23

13.  WIIRALT, Eduard. Lamav akt (Nelly). 1931                    25

21.  WIIRALT, Eduard. Noor araablane. 1940                  35       

14.  WIIRALT, Eduard. Maalija. 1931                    24

5.  WINKLER, Carl Alexander. Firenze. 1906                    14
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1. EUGEN GUSTAV DÜCKER (1841–1916)

Asula jõeorus. 1860ndate II pool – 1870ndate algus
Õli, lõuend. 31 x 41,2 cm
All paremal: E. Dücker
Teos on reprodutseeritud 2010. aastal Mikkeli muuseu-
mis (EKM) toimunud näituse “Tee Revalisse” kataloogis 
lk 100, nr 020.

Alghind: 5700  €

Eugen Gustav Dücker sündis Kuressaares ning läks juba 17-aastasena Peterburi, et õppi-
da maalikunstnikuks. Õpingud olid edukad, Dücker pälvis kuueaastase stipendiumi ning 
ta reisis Saksamaale Düsseldorfi. Umbes selle maali valmimise ajal valiti Dücker juba 
Düsseldorfi Kunstiakadeemia professoriks, sest temast oli hakanud kujunema moodsa 
maastikumaali üks silmapaistvamaid viljelejaid. “Asula jõeorus” näitab eriti maali üla-
osas vabanemist rangest akadeemilisest detailitruudusest ning suuremat keskendumist 
atmosfäärile ning suurematele värvipindadele. Loomulikult on Dücker endiselt kantud 
romantilisest tundelaadist, mis otsis looduses ennekõike harmooniat, salapära ja igatsusi.
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Siin maalil on Dücker valinud motiivi ning meeleolu, mis jõuaks 
vaatajani otse ning kitsaskohtadeta. Vastuvaidlematult “ilusat” 
mereranda on kunstnik kujutanud päikeseloojangul, mida oleme 
harjunud pidama äärmiselt romantiliseks ning meeliülendavaks 
nähtuseks. See on aeg, mil argised päevatoimetused hakkavad 
juba minevikku vajuma, sekeldused ja toimetamised on lõppe-
nud ning saab keskenduda vaimsetele ning hingelistele otsingu-
tele. Lahesopi asukoht on teadmata, kuid teame, et kunstnik käis 
sageli motiive maalimas ka Eestis.

2. EUGEN GUSTAV DÜCKER (1841–1916)

Päikeseloojang lahesopis. 1880-90ndad
Õli, lõuend. 51,5 x 81,5 cm
All vasakul: E. Dücker
Teos on reprodutseeritud 2010. aastal Mikkeli muuseumis (EKM) 
toimunud näituse “Tee Revalisse” kataloogis lk 104, nr 021.

Alghind: 14 800 €
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3. GREGOR A. H. von BOCHMANN (1850–1930)

Rakend tahaseotud kõrviga. 1890-1900ndad
Õli, lõuend. 56,4 x 75 cm
All paremal: G v. Bochmann.
Teos on reprodutseeritud 2010. aastal Mikkeli muuseumis (EKM) 
toimunud näituse “Tee Revalisse” kataloogis lk 165, nr 038.

Alghind: 5400 €

Gregor von Bochmann on üks neist kunstnikest, kes on olnud tugevalt 
seotud Eestiga, kuid tuntud ka palju rahvusvahelisemal areenil. Ta sündis 
Läänemaal ning kuna tema isa oli riigimaade revident, reisis koos isa-
ga palju ringi ning tutvus nii kohaliku looduse kui inimestega. Ta lahkus 
Eestist alles 18-aastasena, kuid viibis hiljemgi korduvalt Eestis. Võimalik, 
et ka käesolev motiiv on siinse päritoluga, kuigi kihutavat hoburakendit 
on Bochmann ka teistes töödes kujutanud. Dünaamika ning hoog on 
Bochmanni töödes märkimisväärsed, erinedes meie üldisest kujutlusest 
baltisaksa kunstist kui tardunust ning vaiksest.
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4. AUGUST LUDWIG WEIZENBERG (1837–1921)

La Sera / La Mattina (Õhtu / Hommik). 1904
Kips. (2x) 45 x 33,5 x 4,2 cm
All keskel (mõlemal): A. Weizenberg 1904

Alghind: 25 000 €

August Weizenbergi kipsfiguurid “Hommik” ja “Õhtu” oli sajand tagasi tuntud 
kunstiteos, mis trükiti ära isegi “Noor-Eesti II” albumis. Tundliku lähenemi-
sega on Weizenberg kujutanud tütarlaste nägusid, mis kujutavad endas hom-
mikut ja õhtut, laiemalt aga erinevaid hingeseisundeid – ärksust ja uinumist, 
tähelepanelikkust ja loojumist. Selles kõrvutuses võib näha ka soovi näidata 
ühelt poolt reaalsust ja teiselt poolt unenäolisust, teadmist ja teadmatust, tõde 
ja salapära.
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5. CARL ALEXANDER VON WINKLER (1860–1911)

Firenze. 1906
Akvarell. Vm 34,2 x 44 cm
All vasakul: CWinkler Florenz 1906 IV

Alghind: 1500 €

Haruldaselt läbimaalitud ning hoolikalt viimistletud teos Paul Burmani loomingus, kus ta en-
dale nii tuttavlikult kujutab lilli. Sügavalt läbimaalitud bordoopunasel foonil tõusevad esile eri-
nevates toonides lilleõied, mis ühtaegu erinevad foonist ja sulanduvad sinna. Meisterlikult on 
Burman suutnud modelleerida värvide ühesvoolamist, nende kasvamist üksteiseks ja samas 
eristumist. Kiht kihi haaval on Burman kannatlikult oodanud hetke, mil maal saaks valmis 
mitte ainult hetkelise emotsiooni talletajana, vaid lõplikult läbitöötatud kunstiteosena. Aega 
on jätkunud isegi peegelduseks vaasi pinnal ning õunte ruumiliseks modelleerimiseks. Paul 
Burman on meie kunstiloo üks isikupärasemaid ja uuenduslikemaid maalijaid, kelle ekspres-
siivne maalijakäekiri kannab endas Euroopa tollase kunsti olulisi suundumusi.

6. PAUL BURMAN (1888–1934)

Natüürmort lillede ja õuntega. 1920ndad
Õli, vineer. 71,3 x 53,5 cm
All vasakul: PAUL BURMAN.

Alghind: 9000 €

Akvarell on võrdlemisi keeruline tehnika, kuna detailide taba-
mine on raske. Karl Alexander von Winkler on aga suutnud 
ühendada detailirikkuse ja atmosfääri tabamise. Tunneme ära 
nüansirohked Firenze vanalinna tänavad, kuid samas tajume ka 
fassaadide paistmist justkui läbi õrna udu ning vihmamärga tä-
navapinda. Osavalt on Winkler suutnud edasi anda ka varjude 
värelemist niiskeks tõmbunud linnaväljakul, mis lisab tööle ruu-
milisust.
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7. ROMAN NYMAN (1881–1951)

Alhambra Veinivärav. 1923-26
Õli, lõuend papil. 53 x 42 cm
All paremal: RNyman
Pöördel: RNyman /…/ L.Triumph

Alghind: 6400 €

Alhambra on kindlus Granadas ning sissepääs sinna avaneb läbi Veinivärava. Roman Nyman 
saabus siia 1923. aastal ning valmisid nii siin kui kodumaal olles mitmed soojas valguses 
kümblevad Alhambra kindluse vaated. See lõunamaine soe valgus oli Nymani üks tunnus-
märke, mida ta kasutas ka teiste motiivide puhul. Nymani on võlunud siin aga mitte ainult 
eksootiline valgus, vaid ka eksootiline arhitektuur: näeme iidset kindlust ja tema salapärast 
väravat, väikeseid kaaraknaid, treppe ja muud. Samas ei ole Nyman läinud liigse dokumen-
teerimise teed, peamine fookus on siiski meeleolu edasiandmisel: valguse, värvide ja varjude 
laotumisel.
Käesolev töö osales 1948. aastal toimunud Roman Nymani näitusel Eesti Kunstimuuseumis.

8. ANDREI JEGOROV (1878–1954) 

Saanisõitja vene kiriku taustal. 1920ndate lõpp – 1930ndate algus
Guašš, tempera, paber. 29,5 x 47,3 cm
All paremal: A. Jegorov

Alghind: 2400 €

Andrei Jegorovi armastus talvel kihutava hoburegede vastu, mis endast lumme jäljed jä-
tavad, on üldteada. Erinevates vormides on Jegorov antud motiivi kujutanud ikka ja jälle, 
kuid tema teoste keskpunktiks ei ole tegelikult hobune ja regi, vaid lumi ning eriliselt vaikne 
talvine atmosfäär. Lume maalimine on väljakutse, sest lihtsalt valgeid välju luua oleks liialt 
lihtne: seetõttu näeme ka Jegorovi maalil õhkõrnu üleminekuid, nüansse varjude ja sinaka 
erinevate toonidega. Võime võrrelda lume maalimist mere kujutamisega (Jegorov on teinud 
mõlemat): mõlemal puhul on ülesanne kujutada suuri, pealtnäha ühetaolisi pindu ning see-
tõttu saab otsustavaks, kuivõrd osav on kunstnik varjundite, detailide ja nüansside väljatoo-
misel. Ehk tasub rõhutada ka lumevaikuse atmosfääri: maali vaadates on tajuda rahustavat 
hääletust, mis talve tulekul alati saabub.
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9. KRISTJAN TEDER (1901–1960)

Avatud aken. 1927
Õli, lõuend. 70 x 90 cm
All paremal: Kristian Teder. Paris 1927. 26.

Alghind: 4400 €

Kristjan Teder oli üks esimesi „Pallase“ õpilasi, kes sarnaselt Aleksander Vardile asus 
kooli õppima kohe pärast selle avamist Konrad Mägi õpilasena. Juba 1923. aastal viibis 
ta õppereisil Saksamaal, palju olulisemaks kujunes aga viibimine Pariisis, kuhu ta saabus 
1926. aastal ning lahkus alles ülejärgmisel aastal, esinedes ka näitustel. Õpingute käigus 
keskendus Teder koloriidi vähendamisele ning plastilisuse suurendamisele, mis antud 
Pariisi õuevaate puhul küll ei kehti – siin on Teder julgelt kasutanud erinevaid värve, 
andes seeläbi edasi rõõmsat ning optimistlikku meeleolu. Eraldi tuleks rõhutada pealkir-
jas toodud “avatud akna” motiivi: ka oma hilisemates natüürmortides avab Teder sageli 
akna, tuues nõnda maalidesse kevadise, avatud ja õhurikka atmosfääri. Kuna Teder sai 
Pariisist kaasa tuua vaid loetud arvu maale, võib oletada, et käesolevat tööd luges Teder 
väga oluliseks.
Teos kuulus Adamson-Ericu õe Aurora Semperi kollektsiooni (Semper viibis Pariisis 
samal ajal kui Teder) ning oli eksponeeritud Eesti Kunstimuuseumis toimunud näitusel 
1970. aastal.
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10. EDUARD WIIRALT (1898–1954)

Natüürmort. 1927
Viievärviline akvatinta. Plm 39,4 x 46,5 cm
All vasakul plaadil: Edition du Sacre du Printemps Paris
All paremal plaadil: Gravé par Wiiralt 1927
Pöördel: De M-me Taneur Le 20 oct. 1946
All vasakul: Aquatinte 1927 Epr. d’artiste 
All paremal: D’après Louis Favre E. Wiiralt

Alghind: 3900 €

Tegemist on Eduard Wiiralti esimese värvilise gravüüriga – prantsuse maalikunstniku Louis Favre’i 
maali ülekandega graafikasse. Reproduktsiooni tellis Favre’i galerist, kelle juures elades Wiiralt 1927. 
aasta suvel akvatinta kallal töötas. Kokku pidi Wiiralt tegema neli värvilist gravüüri, kuid tänaseks on 
teada vaid üks – käesolev.
Kristjan Teder on antud lehe valmimist mäletanud nii: “1927. a. hilissuvel elas ta [Wiiralt] mõned kuud 
Fontenay-aux-Roses’is (väikelinn Pariisi lähedal, mis tegelikult on Pariisiga ühte kasvanud), et selle 
vaikuses paremini töötada ja ka välja puhata suurlinna närvesöövast kärast. Tihti käis ta sealt Pariisis, 
et teha trükikojas prooviäratõmbeid. Ühel sellisel käigul meelitas ta mind enda poole kaasa, seletades, 
et seal on nii maalilised kohad, et tarvitseb vaid istuda maha ja panna lõuendile. Olin seal siis nädala-
päevad tema külaliseks. See oli vaikne väikekodanlik linnake. Peaaegu Viiralti korteri vastas algas vana, 
unustusse jäänud ja metsistunud park, mis talle väga meeldis. Enese arvates olin ma hommikul varakult 
üleval – enne  kella 7, kuid minu ärgates oli Viiralt juba joonistuslaua taga ja töötas. Mõnikord, kui olin 
jäänud kauaks magama, tarvitas ta minu äratamiseks väga mõjuvat abinõu: tuba täitus isuäratavast 
kohviaroomist ja mu magamisdiivani ees taburetil asetses kohvitass ühes soojade võisaiadega. Raha oli 
vähe ja me sõime kodus. Kulinaarkunstis Viiralt ei olnud eriti osav, kuid oskas valmistada suurepärast 
kohvi. Välja arvatud kohvi- ja lõuna-pooltunnid, töötas Viiralt kogu päeva pidevalt kuni keskööni. Sel 
ajal viimistles ta oma viievärvilist vasegravüüri “Natüürmort”, ühtlasi valmisid seal “Naised silindrite-
ga”, samuti “Suplejad” ja “Haaremis”.”
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11. EDUARD WIIRALT (1898–1954)

Madonna. 1929/37
Linoolsügavtrükk. Plm 31 x 29,8 cm
All vasakul plaadil: WIIRALT 1929
All vasakul: Linoollõige
All paremal: Eduard Wiiralt

Alghind: 2900 €

“Madonnat” on nimetanud Eduard Wiiralti uurija Mai Levin “meistriteoseks”. 
Motiiv on tuttav ka varasematelt lehtedelt – meelas naisterahvas, seljas kõrge 
kraega rüü, kuid Levin rõhutab antud töö puhul “stiili väljapeetust ja maali-
liselt tundlikku faktuuri”. Deemonliku pilgu ja olekuga modell kuulutab juba 
ette peatselt algavaid Wiiralti inimelu saatanlikku poolt kujutavaid töid. 
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12. EDUARD WIIRALT (1898–1954)

Maalija. 1931   
Ofort, vasegravüür. Plm 20,7 x 15,8 cm
All vasakul plaadil: WIIRALT XII 1931
All paremal: Eduard Wiiralt

Alghind: 1600 €

Leht kujutab inglite parvest ümbritsetud kunstnikku, kes maalib Kristuslast. Mai Levini 
arvates sümboliseerib teos kunstniku vahendaja-rolli ülemeelelise ja meelelise, jumala 
ja reaalse maailma vahel, ent teoses on tajuda ka tugevat irooniat, mistõttu võib mööda 
vaadata lehe sõnumist ja pigem vaadata teose kunstilisi keerdkäike: kompositsiooni ja 
wiiraltlikult meisterliku joone kulgemist.

13. EDUARD WIIRALT (1898–1954)

Lamav akt (Nelly). 1931
Kuivnõel. Plm 45,5 x 29,3 cm
All paremal plaadil: Wiiralt 1931
All vasakul: Pointe sèche 1931 3/5
All paremal: Edouard Wiiralt

Alghind: 3100 €

Teos kujutab Wiiralti sõbrannat Nelly Stulzi, kellega ta suhtles tihedalt 1931. aastast 
kuni ülejärgmise aasta kevadeni. Stulz korraldas Wiiralti teoste müüki Strasbourgis 
ning korraldas seal ka tema isiknäituse. Käesolev leht on tehtud 1931. aasta suvel, kui 
Wiiralt Stulzi külastas. Selles töös on nähtud ka ennustust peatsele Wiiralti uuele loo-
mejärgule, mis algas lehega “Kabaree”. Haruldases viietõmmiselises tiraažis “Lamav akt” 
on huvitava rakursiga, modelli käes olev tühi klaas viitab võimalusele, et töö on valmi-
nud pärast ühist koosveedetud aega vabas, intiimses ning kerges õhkkonnas.
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Nikolai Kulli jaoks oli Tallinna vanalinn oluliseks maalimispaigaks. 
Käesolev maal on võluv näide Kulli oskusest luua liigendatud ruumi: 
erinevate pindadega muudab Kull maali kompositsiooni huvitavaks, 
tekivad omalaadsed rütmid ja üleminekud. Lisaks mõjub maal isegi 
veidi metafüüsilisena: inimestest puhastatud tänav ning inimtühjad 
ukse- ning aknaavad muudavad vanalinna salapäraseks, tekkinud on 
kummalised tänavalõpud ja kõrvalteed, mis viivad teadmata paika-
desse.

14. NIKOLAI KULL (1894–1945)

Nurgapealne vaade vanalinnast. 1933
Õli, lõuend vineeril. 36 x 50,5 cm
All vasakul: N.Kull 1933

Alghind: 1300 €

15. KARL TAEL (1941 a-ni Doll) (1894–1975)

Kaks naisakti rannal. 1934
Õli, lõuend. 84 x 65,5 cm
All vasakul: K Doll 1934

Alghind: 3800 €

Karl Tael oli peamiselt tuntud vasegraveerijana, kes kujundas ka rahatähti. Tema maalid on 
haruldased ja ootamatud. “Kaks naisakti rannal” kujutab veidi artdecolikus võtmes idüllilist 
või isegi muinasjutulist kogemust: naisakti ja looduse ühtesulamist, milles on võrdselt nii 
erootikat kui harmooniaotsinguid. Müütilisust lisavad ka foonil paistvad mäed ning mäge-
de vahele külvatud valged majakesed, mis näivad viitavat lõunaeuroopalikule maastikule. 
Punane kokkulapitud vihmavari on ootamatu argine detail, mis siiski ei naeruväärista kom-
positsiooni, vaid lisab sellele üllatava nüansi.
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16. VOLDEMAR KANGRO-POOL (1889–1943)

Seltskond. 1930ndad
Õli, papp. 50 x 35 cm
All paremal: /…/ Vold.KangroPool

Alghind: 5000 €

Voldemar Kangro-Pooli rahutu meelelaad viis ta nooruses õppima Saksamaale 
ning Pariisi, hiljem oli ta nii futuristliku rühmituse kui “Pallase” liige, sõdis ka 
Vabadussõjas ning pärast seda läks taas Saksamaale õppima. Alates 1925. aastast 
tegutses ta vabakutselise kunstnikuna, kuid tema looming jäi napiks ning seetõttu 
väga haruldaseks. “Seltskond” on harvaesinev näide Kangro-Pooli loomingust, 
mis tüüpiliselt 1930ndatele kujutab muretut peomeeleolu, kus erinevatest rassi-
dest, sugudest ja rahvustest inimesed keerlevad jazzilikult ning pööraselt ringi.
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Aleksander Krims on Eesti kunstiajaloo haruldane erand, kelle loomingut 
tema eluajal eriti ei mõistetud ning antud joonistuse ajaks tõmbus ta täienisti 
kunstimaailmast tagasi. Ta ei osalenud näitustel, kuid jätkas samas loomist. Ent 
kuna väljundeid nappis, siis jäi ka tema tööde koguhulk äärmiselt väikeseks. 
Viimastel aastakümnetel on Krimsi hakatud vägagi kõrgelt hindama ja seetõttu 
on käesolev joonistus kunstiajalooline rariteet. Tegemist oli Krimsi jaoks olu-
lise motiiviga, sest kaevulkäiku on ta veel mitmel korral joonistanud, aga ka 
maalinud.

17. ALEKSANDER KRIMS (1893–1947)     

Tüdruk kaevul. 1935-40
Pliiats, akvarell, paber. Lm 20,9 x 12,9 cm, km 20 x 12 cm
Signatuurita

Alghind: 1800 €
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18. ARDO SIVADI (SIVARD) (1900–1966)

Narva-Jõesuu motiiv. 1936
Õli, lõuend. 65,5 x 85,5 cm
All paremal: A.SIVARD 36
Vanal alusraamil (vahetatud): A. Sivard Narva-Jõesuu motiiv

Alghind: 5200 €

Lummav Narva-Jõesuu vaade on ühtlasi vaade kadunud maailmale: säärast Narva-Jõesuud 
enam ei ole. Ajastuloolise dokumendi kõrval on Sivadi maal ka meeleoluline dokument: 
me saame aimu mitte ainult kunagisest linnast, vaid ka atmosfäärist, mis seal oli. Roman-
tilise ning unenäolisena edasi antud paik mõjub muidugi pigem kunstniku fantaasiana kui 
reaalse linnakesena, pigem eksootilise unenäona kui kuurordina, ent just säärast fantaasiat 
suutis Sivadis tekitada ikkagi ainult Narva-Jõesuu.
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19. ANDRUS JOHANI (1906–1941)

Pariisi äärelinn. 1937
Pastell, paber. 40,5 x 46,6 cm
All paremal: A. Johani Paris 37

Alghind: 18 000 €

Andrus Johani Pariisi-tööd on omaette peatükk Eesti kunstiajaloos: hiilga-
va joonistaja metropoli kujutised, rakursiks sageli mitte modernse maailma 
teetähised, vaid romantilised agulitänavad. Käesoleva töö juures on Johanit 
võlunud ilmselt ka ruumiperspektiiv. Näeme, kuidas vasaku serva majad ja 
parema serva müür raamivad tänavat, mis suundub pildi sügavusse. Taamal 
paistavad aga juba uus küngas ning sealsed majad. Johani kirjutas Pariisist, 
et ta ei tea täpselt, mida ta sellest linnast kaasa saab, kuid igal juhul tundub 
see niivõrd oluline ja võimas, et võib avalduda ka alles aastakümnete pärast. 
Kunstiteadlased on aga märganud, et Johani Pariisi-vaated mõjutasid tema 
loomingut kohe järgnevatel aastatel: sel metropolil oli Johani kunsti muutev 
mõju, selle ajastu näiteid leiab ka Eesti Kunstimuuseumis.
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20. ADO VABBE (1892–1961)

Mees- ja naisakt. 1940ndad
Süsi, paber. Km 57 x 40,5 cm
Signatuurita
Pöördel deponeeringu märge: TKM aj 76/46 – 1961

Alghind: 1900 €

Legendaarse pallaslase Ado Vabbe looming tegi läbi mitmeid etappe, kuid tundub, et vii-
mastel kümnenditel ei mõelnud Vabbe enam eriti selle peale, kuidas tema tööd võiksid 
tunduda teistele. Ta tõmbus aktiivsest näitustegevusest tagasi, kuid samas jätkas usinalt 
töötamist, ent nüüdsest olid need teosed pigem signaalid talle endale või üheks viisiks, 
kuidas suhestuda maailmaga. Vabbe kaevus küll sageli mälestustesse ja kujutlustesse, ent 
samas tõlgendas oma tööde kaudu ka igapäeva. “Mees- ja naisakt” näitab, kuidas Vabbe 
jaoks oli oluline jätkata kunsti loomist iga päev, hoida oma käsi ning kujutlusvõime värs-
ke, anda edasi inimestevahelist suhtlust ning mitte unustada huumorit.

21. EDUARD WIIRALT (1898–1954)

Noor araablane. 1940
Metsotinto. Plm 23,8 x 24,5 cm
Ülal vasakul plaadil: CASABLANCA 19 VII 1938
All vasakul plaadil: WIIRALT 1940
All vasakul: Noor araablane 1940
All paremal: Ed.Wiiralt
Pöördel teine tõmmis (“Noor araablane”)

Alghind: 1600 €

“Noor araablane” on Eduard Wiiralti esimene metsotinto. Metsotinto 
korral karestatakse esmalt metallplaat ning seejärel kujutist plaadile 
kandes kaabitakse kujutise heledamaks jäävad kohad madalamaks. 
Mida siledam pind, seda heledam joon tõmmisel. Käesolev töö on 
valminud Wiiralti Maroko-reisi mälestuste mõjul, kuid on loodud juba 
Eestis olles. Wiiralt alustas 2. aprillil 1940 ning vähem kui kahe nädala 
pärast tegi ta esimesed proovitõmmised. Tulemusega jäi Wiiralt ilmselt 
rahule, sest töötas ka hiljem samas tehnikas edasi.

Kujutis pöördel 
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22. RICHARD UUTMAA (1905–1977)

Talutare. 1941
Õli, lõuend. 52 x 60 cm
All paremal: R Uutmaa 1941
Pöördel: „Talutare“ 1941 a. R. Uutmaa

Alghind: 4300 €

Richard Uutmaa maalis peamiselt loodust ja seda, mis toimub väljas 
ning interjöörivaateid on teada vähe. Tema kohta harjumatu motiiviv-
alik keskendub arhailisele: me näeme taluvaadet, mis võiks pärineda 
hoopis 19. sajandi lõpust. Silmame vanu esemeid, märkame moodsast 
elust puutumata jäänud seinu ja põrandat ning peasündmusena troonib 
maali keskel ahi, mida valgustab hõredalt väike aken. Selle ääres istuv 
anonüümne inimfiguur rõhutab veelgi seda, et kunstnik pole püüdnud 
kujutada elu kiiret möödumist, vaid selle tardumist ning igavikulisust. 
Ilmselt on see selgitatav ka töö valmimisaastaga, mil paljud autorid 
proovisid leida igavikulist, millest kinni hoida.
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23. KARL BURMAN seenior (1882–1965) 

Tallinna vaade Toompealt. 1943
Akvarell. Vm 26,5 x 35,5 cm
All keskel/paremal: Karl Burman 1943

Alghind: 1200 €

Romantilisi vanalinna vaateid maalis ka arhitektina tuntud Karl Burman 
sageli, kuid käesolev akvarell paistab silma elegantse kerguse ning vaatenur-
ga ootamatusega. Sageli proovivad kunstnikud anda vanalinnast ammendavat 
ülevaadet, täites maalipinna katuste ja tornidega, kuid Burman on valinud liht-
sa motiivi. Seeläbi on Burman vabanenud pingest ja kohustusest olla ülevaatlik 
ning tema käsitluslaad on õhuline, kerge ja vabastav. Ilmselt kiirelt valminud 
töö annab ennekõike edasi mitte vanalinna arhitektuurilist mitmekesisust, 
vaid kevadist atmosfääri.
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24. JULIUS GENTALEN (1903–1966)

Maastik kaskedega. 1943
Õli, vineer. 79,5 x 69 cm
All paremal: J. Gentalen 43.

Alghind: 2600 € Pärast Pariisist naasmist pidi Teder rahapuudusel katkestama kunstialase tegevuse ning ta 
siirdus õppima aiandust, mesindust ja linnukasvatust. Peatselt rentis Teder endale aian-
duskrundi ning rajas sinna viljapuuaia, hakkas pidama mesilasi ning kasvatama kanu. Kui 
Teder nö jalad alla oli saanud ning uuesti maalima hakkas, andsid muidugi tooni erinevad 
loodusmotiivid. Tederi jaoks ei olnud loodus eksootiline ega isegi väljasõitudelt kergelt 
tuttav motiiv, vaid ta tundis loodust läbi ja lõhki.
“Lõuna-Eesti maastik” pole ainult loodusest, vaid on laiem panoraamne vaade elule. Näeme 
loodust ning töötavat inimest, kes muutub loodusvaates küll väikeseks, kuid ometi proovib 
nappide vahendite kiuste ellu jääda. See on kokkuvõtte inimese ja looduse kooselust, kus 
elatakse harmoonias. Pole imestada, et säärast sõnumit kandnud maal valmis just 1944. 
aastal, mil kogu senine maailm ähvardas kokku variseda.

Julius Gentaleni jaoks olid nappide puudega maastikuvaated 
sageli kujutatud motiiviks, mis võimaldasid tal kõneleda veidi 
melanhoolsel toonil tema jaoks imetlusväärsest. Käesolevas 
töös peegelduvad veidi ka ajastu meeleolud: käes on 1943. aasta, 
Gentaleni viimane aasta kodumaal. Aimub korraga nii igatsust 
kui kurbust. Gentaleni looming jäi peamiselt eksiiliaegadesse, 
koduse Eesti motiivid on jäänud vaataja jaoks haruldasemateks.

25. KRISTJAN TEDER (1901–1960) 

Lõuna-Eesti maastik. 1944
Õli, lõuend. 65,5 x 92 cm
Alusraamil: KristjanTeder Lõuna – Eesti maastik 1944
All paremal: K.Teder.

Alghind: 2600 € 



4140

26. EERIK HAAMER (1908–1994) 

Kalurid. 1948
Õli, lõuend. 65,5 x 92,5 cm
All paremal: Haamer 48
Teos on ära märgitud Reeli Kõivu monograafias „Eerik Haamer“ (kat. nr 143) 
 
Alghind: 8200 €

Kuigi Eerik Haamer elas Rootsis, oli temagi sarnaselt kodumaale jäänutega huvi-
tatud kalurielust. Põhjused on siiski erinevad. Haamer oli kalurieluga juba ammu 
kursis, lapsepõlv Kuressaares ning hilisemad maalimisretked näiteks Ruhnu saarele 
viisid teda pidevalt kokku meresõitjate ning kalapüüdjatega. Haamer imetles nende 
arhailisust, visadust ja pidevat võitlust merega, millest sõltub ellujäämine. Selles oli 
eksistentsiaalset sügavust ja kestvust. Rootsis elades maalib Haamer kalureid juba 
teise nurga alt: mitte enam sedavõrd eepilistes rollides ning tumeda koloriidiga 
nagu varem, vaid palju kergemalt, isegi natuke lõbustatult inimkarakterite galeriid 
jälgides.

27. PEET AREN (1889–1970)

Toompea loss. 1948
Guašš, paber. Vm 33 x 49 cm
All vasakul: P.AREN. 48.

Alghind: 1600 €

Kõigest mõned aastad pärast Eestist lahkumist on Peet Aren hakanud – nagu 
mitmed väliseesti autorid – maalima mälu järgi kodumaa olulisi motiive. 
Sellest kumab igatsuslikkust, aga ka soovi jäädvustada peaaegu fotograafilise 
täpsusega miski, mis varem oli igapäevane, kuid nüüd on muutunud ligipääs-
matuks. Saksamaal paguluses elades tähendas selle maali vaatamine mitte 
ainult meeldetuletust, vaid ka emotsionaalset tuge ning vastupidavust. Maal 
on mälestuslik, Aren on tagasi liikunud 1930ndatesse, torni on tõmmatud 
sinimustvalge ning kogu teosest õhkub optimismi ja rõõmu – kõike seda, 
mida Aren ise vaevalt paguluses olles tundis.
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28. PEET AREN (1889–1970)

Pika jala väravatorn. 1949
Guašš, paber. Lm 43 x 30,5 cm
All paremal: P.Aren 49. 2

Alghind: 1500 €

Mälu järgi maalitud Pika jala väravatorn ning selle tagant avanev vaade 
Toompeale on mastaapne ning pidulik pilguheit kodulinnale. Aren on 
olnud detailides üllatavalt täpne, arvestades, et viimane kord nägi ta 
seda motiivi mitu aastat tagasi. Samas ei ole siin aga olulisim tõetruu-
duse määr, vaid meeleolu: romantilise öötaeva all avanev ilustatud ja 
vigadeta vaade kodulinnale, täis salapära ning igatsust.

29. NIKOLAI KORMAŠOV (1929–2012 ) 

Kihnu. 1952
Õli, papp. 12,5 x 18,4 cm
All paremal: НКорм. 52.
Pöördel: Кормашов Н „Кихну“ 1952.

Alghind: 600 €

See on ilmselt üks esimesi Eestis valminud Nikolai Kormašovi maale, 
sest alles 1951. aastal oli ta saabunud esmakordselt siia. Võimalik, et 
Kihnu läks ta kunstiinstituudi suvepraktika käigus, kus ülesandeks 
seati maalida kohalikku miljööd. Torkab silma, et kuigi Stalin veel elab 
ning sotsrealismi nõudeid pole oluliselt lõdvendatud, suhtub Kormašov 
motiivi kujutamisse väga loominguliselt. Detailitäpsuse asemel valgu-
vad vormid ebamääraste piiridega värvilaikudeks, rangus on täienisti 
kadunud ja selle asemel rõõm ning vabadus. Võimalik, et siin peegeldub 
mitte ainult saare mõju kunstnikule, vaid tema isiklik optimism ning 
vaimustumine, kui ta järjest uut paika tundma õppis.
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30. JOHANN NAHA (1902–1982)
 
Tšellist. 1954
Linoollõige, monoprint. Km 39 x 30,7 cm
All vasakul: Linol-mono-cut
All paremal: Joh. Naha, 1954.

Alghind: 700 €

Selle töö tegi Johann Naha juba Münchenis elades. Teos on haruldase motiivivaliku-
ga, kuna tavaliselt keskendus kunstnik maastikele ning eksliibriste loomisele. Muusikud 
on samas olnud sageli kunstnike lemmikmotiivide seas, kuna nende mänguga kaasneb 
mitte ainult sisemine hingestatus, vaid ka väline hoogsus ja dünaamika. Naha vorm on 
eksperimentaalne, töö südames on mustava figuurina veidi 1920ndate laadis teostatud 
muusik, kuid selle ümber ootamatu ning ebamäärase kujuga värvilaigud. Näeme süga-
valt oma loomingusse süvenenud tšellisti tõsist ilmet, kuid hullavad värvipinnad anna-
vad tööle juurde vaimukust ning vabadust.

31. NIKOLAI KORMAŠOV (1929–2012 ) 

Viru värav. 1958
Õli, lõuend. 80 x 60 cm
All paremal: НКорм 58.

Alghind: 4900 €

Nikolai Kormašov on kõnelenud, kuidas ta Eestisse saabudes otsustas juba esimesel korral 
Balti jaamas seistes ning Toompea poole vaadates, et ta soovib siia riiki elama jääda. See on 
haruldane kiindumine ning aasta pärast siinse kunstiinstituudi lõpetamist valminud “Viru 
värav” annab sellest tunnistust. Siin ei ole veel näha hiljem Kormašovile tunnuslikuks saanud 
nn karmi stiili, maal on realistlik, kuid kunstnik on püüdnud tabada ka atmosfääriefekte – 
vihmamärga tänavat, eemalduva äikesepilve ähvardavust, inimsumma elavust ning lopsaka 
puu varjudes sündivat salapära.
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32. AGU PIHELGA (1910–1998)

Õhtu. 1958
Õli, lõuend. 73 x 60 cm
All paremal: A.Pihelga 58

Alghind: 2800 €

Agu Pihelga linnavaade on ajastulooline dokument, mis markeerib meie jaoks, mil-
line nägi välja Tallinn 1950ndate lõpul. Pihelga on olnud detailides täpne, lisamõõtme 
annab vihmase atmosfääri edasiandmine. Maalile on oluline vertikaalsus: nii maal ise 
on vertikaalses formaadis, aga ka kirikutornid, laternapost ning raagus puud lisavad 
ülespoole kõrgumist. Paljude kunstnike jaoks oli linnavaade 1950ndatel meelepäraseks 
žanriks, sest see polnud poliitiliselt laetud: võis rahulikult keskenduda linnamiljööle, 
kus liitusid vanemad kihistused (kirik, park) uuematega (autod, tõtlikud inimhulgad).

33. RICHARD UUTMAA (1905–1977)

Jägala juga. 1958
Õli, lõuend. 59,5 x 81 cm
All paremal: R.Uutmaa. 58 a

Alghind: 6400 €

Eesti tuntuim ja veendunuim marinist ning armastatud põhjaranniku vaadete 
maalija Richard Uutmaa on seekord oma maalikasti seadnud tavatult teise kohta 
ja keskendunud tema loomingu foonil hoopis rariteetsemale ja ilmselt ka ainsaks 
omataoliseks jäänud vaatele. Richard Uutmaa maalib Jägala juga. Ta ei tee seda 
mitte niivõrd maalilisena, vaid võimsa ning mastaapsena. Tajume veemassiivide 
hiiglaslikkust ning jõudu, mis joas on. Koloriidis on Uutmaa olnud pigem napp, 
tehes endale ülesande keerukamaks, kuid huvitavamaks. Kasutades vaid mõnin-
gaid toone, loob Uutmaa sügisese vaate, kus hele-tumedalt vahelduvates toonides 
veelaavad alla jõesängi laskuvad, luues vikerkaarevärvilisi tajusid.
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34. GÜNTHER REINDORFF (1889–1974)

Vana kadakas. 1958
Itaalia pliiats, paber. Vm 28,2 x 37,5 cm
All paremal: GRff 58
Pöördel: Vana kadakas. 1958 Saaremaa Greindorff

Alghind: 2100 €

Günther Reindorffi Saaremaal valminud töö torkab silma meisterliku nüansikäsit-
lusega. Reindorffi on võlunud korraga nii kadaka huvitav vorm kui ka väljakutse, 
mille säärase lakoonilise vormi kujutamine kunstnikule esitab – kuidas muuta pealt-
näha napp motiiv huvitavaks. Vaadakem kadaka tihedas okastikus toimuvaid õrnu 
üleminekuid, kus kunstnik on suutnud vaid ühe tooni raames mängida varjude, 
joone tugevuse, valguse ja pindade erinevate tasanditega. Kogu ülejäänud loodus on 
vaid heledaks ekraaniks, mille taustale asetatud kadakas on vaieldamatu peasünd-
mus.

35. LINDA KITS-MÄGI (1916–1990)

Sebastian loeb. 1958
Õli, lõuend. 52 x 67 cm
All paremal: Linda Kits Mägi 58
Alusraamil: Linda Kits Mägi /…/ “Sebastian loeb”

Alghind: 3900 €

Linda Kits-Mägi maalis oma lapsi mitmel korral, kuid ei muutunud kunagi 
häirivalt isiklikuks. Ka maalil “Sebastian loeb” näeme, kuidas kunstnik on 
lisaks kalli inimese portreteerimisele proovinud mitmeid maaliliselt huvi-
tavaid ülesandeid. Nii tasuks tähelepanu pöörata näiteks triibulisele foonile 
(Kits-Mägi on sarnast vertikaalsete triipudega ornamenti ka varem kasuta-
nud), mis vabastab maali konkreetsusest ja muutub üldistuseks. Huvitav on 
ka modelli näoilme ja süvenemine ning samas selle humoorikas vastuolu raa-
matu kaanel oleva veidra illustratsiooniga. Küsimus ei ole selles, et Sebastian 
loeb. Küsimus on: mida ta loeb?
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36. AINO BACH (1901–1980) 

Väike Leena. 1959
Pehmelakk. Plm 23,8 x 19,6 cm
All vasakul: Pehmelakk
All paremal: Aino Bach 1956.

Alghind: 1400 €

Aino Bach kujutas lapsi sageli, vaadeldes enamasti õrna ning kaasaelava joone-
ga lapselikku tundlikkust ning haprust. Ka “Leena” puhul ei ole kunstnik valinud 
lapse puhul olulisi märksõnu mäng, ulakus, elurõõm või midagi muud säärast, vaid 
keskendunud õrnusele. Graafilisele lehele eelnes ka joonistus, mis näitab, et Leena 
kujutamine oli Bachi jaoks midagi enamat kui tavaliselt. Huvitav on ka ajastu kon-
tekst: kui 1950ndate alguses oleks Bach pidanud ilmselt kujutama modelli kogu tema 
detailirohkuses, siis nüüd on juba lubatud üldistamine. Näeme vaid hoolikalt väl-
jatoodud nägu, kus peamine rõhk on raugelt puhkaval pilgul ning veidi uneleval ja 
äraoleval ilmel.

37. ALEKSANDER VARDI (1901–1983)

Lõuna-Eesti maastik. 1959
Õli, lõuend. 50 x 60 cm
All vasakul: A Vardi 1959

Alghind: 5300 €

See maal on kodust. Vardi jaoks oli Lõuna-Eesti tuttav paik, tema maakodu asus 
Elva lähedal Hellenurmes (kus muide oli sündinud Vardi esimene õpetaja Konrad 
Mägi) ning seetõttu kõnelesid need maastikud mitte tänu oma eksootilisusele, vaid 
tuttavlikkusele. Ilmselt sel põhjusel pole Vardi pannud panuseid efektidele, vaid 
on olnud rahulik ning leebe. Rauge maastik sirutub kaugustesse, silm libiseb üle 
põldude esmaste ja seejärel järgnevate metsadeni, taevas maastiku kohal on sinakas 
ning avatud. Siin-seal torkavad silma ka kodused katused, näeme ka järvesilma – 
see on panoraamne vaade kodule ning kodutundele.
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Kalurid olid 1950ndate ja 1960ndate kunstis levinud teemaks: töötav inimene oli niikuinii 
soositud motiiv, kuid kalurid muutis võluvaks nende arhailine töölaad. Ümbritsev maailm 
moderniseerus kiiresti, kuid kalurid töötasid endiselt enam-vähem nii nagu sada aastat 
varem. Ka Loik on rõhutanud nii kaluritüüpide kui nende töö arhailist loomust: maali 
peategelaseks on vanem mees, kelle tõsine ilme on kooskõlas üldise koloriidi lakoonilisuse 
ja vaoshoitusega. Kunstnik on eemaldunud moodsast maailmast ning proovinud kujutada 
midagi, mis püsib vähemalt pealtnäha muutumatuna.

38. VALERIAN LOIK (1904–1986)

Kalasadama kail. 1950ndate II pool – 1960ndad
Õli, lõuend. 53,5 x 62,5 cm
All paremal: PORTREE IV V

Alghind: 3700 €

39. GUSTAV RAUD (1902–1968)

Natüürmort tuliliiliaga. 1960ndad
Monotüüpia. Vm 47,6 x 36,4 cm
All vasakul: Monotüüpia
All paremal: GR.

Alghind: 800 €

Monotüüpia on akvarellile sarnane tehnika, kus detailide täpne tabamine on 
keeruline ja seda asendab teatav unenäoline mulje, kui värvid kergelt laiali 
vajuvad ning rangeid kontuure ega piire näha pole. See sobib romantilise-
ma tundelaadiga teostele ning natüürmort, mille südames on lilleõis, kuu-
lub kahtlemata sääraste sekka. Huvitav on Raua otsus kasutada suurema osa 
katmiseks õhulist helesinist tooni – sellel foonil tõuseb tuliliilia punane õis 
eriliselt tugevalt esile.
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40. ANTON STARKOPF (1889–1966)

Vesiroos. 1960 
Keraamika. 29 x 20,6 x 23,5 cm 

Alghind: 4400 €

Anton Starkopfi “Vesiroos” on ennekõike intiimne kunstiteos. Seda vaadates on 
tunne, nagu usaldataks meile mingi saladus või nagu kutsutaks meid vaatama 
hetke, mida tavaliselt kõrvalistele ei eksponeerita. Tundliku ning õrna alatooniga 
“Vesiroos” on Starkopfi loomingule iseloomulik, kuna Starkopf otsis sageli hetki, 
mida iseloomustaks õrnus ning salapära.
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41. ALFRED KONGO (1906–1990)

Muhumaa motiiv. 1961
Õli, paber. Km 50 x 71 cm
Tagapapil: Alfred Kongo Muhumaa motiiv – õli, 61.

Alghind: 2500 €

Sarnaselt Kongo Lõuna-Eesti maastikega ei tasu ka siit otsida detailirikkust, 
vaid ennekõike üldistust: Kongo tahtis maalida Muhumaad kui säärast. Tajume 
saare kivisust ning rohelise taimestiku nappust, kandilised vormid on hõivanud 
suurema osa maali pinnast. Merepind on õhuline ja habras, pigem kujutlus 
kui reaalsus. Töö tasub asetada ka kunstiajaloolisesse konteksti: kõigest loetud 
aastad varem oleks säärane maal olnud lubamatu, sotsrealismi nõuded ootasid 
hoopis teistsugust kunsti, ja seetõttu võib vaid oletada, kuidas Kongo avalik-
kusele varjatud katsetuste käigus liikus järjest lähemale hoopis teistsugustele 
vormidele.
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Evald Okast võiks võrrelda Elmar Kitsega: mõlemad töötasid väga erinevates laadides, 
käies kaasas ajastu muutustega. Ka Okas alustas 1940ndatel realistlikuma natuuriga 
impressionismis, kuid liikus sealt edasi sotsirealismi, ent 1960ndate alguses üllatab 
hoopis popkunstist tuttavate võtetega. Näeme moodsat naisterahvast, keda on edasi 
antud laiade pindade ning erinevate vormiefektidega. See on äratuntavalt 1960ndate 
esteetika: optimistlik, elurõõmus, pärani avali moodsale elule.

43. MÄRT BORMEISTER (1916–1991) 

Maruse talu õu (Kihnu). 1964
Õli, papp. 49,3 x 69,5 cm
All paremal: M.Bormeister. 1964. a.
Pöördel: Märt Bormeister “Maruse talu õu” (Kihnu saarelt) /…/

Alghind: 1400 €

Kuigi 1960ndatel toimus üleüldine moderniseerumine, ei läinud sugugi 
mitte kõik kunstnikud sellega heal meelel kaasa ning paljud pöörasid oma 
pilgu hoopis motiividele, mis viitasid arhailisele ning ajaloolisele. “Maruse 
talu õu” oli üks Märt Bormeistri tuntumaid maale, mida 1991. aastal il-
munud arvustuses nimetati maaliks, milles on tunda “meie maarahva 
töökust, tugevust ja igikestvust”. Võimalik, et Bormeistrit suunas säärase 
motiivi juurde just nimelt ümberringi toimuv moderniseerumine, aga ka 
nõukogude võim – viimasele vastandudes rõhutas Bormeister kohalikke 
traditsioone ning eluolu, kuulutades nende igikestvust.

42. EVALD OKAS (1915–2011)

Marianne. 1962
Kuivnõel, akvatinta. Plm 49,5 x 32 cm
All vasakul: Marianne. Kuivnõel, akv.tinta II 8/15
All paremal: EOkas 962

Alghind: 700 €
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44. RAIVO KORSTNIK (1932–1992)

Ateljees. 1964
Õli, papp. 35 x 50 cm
Pöördel pühendus (26.01.1965)
All paremal: RK 64

Alghind: 1400 €

45. ELMAR KITS (1913–1972)

Kahekesi. 1966
Tempera, papp. 50 x 35 cm
Ülal paremal: ElmarKits. 66

Alghind: 4800 €

1960ndate vaimus töötanud Korstnik on ühendanud klassikalise ak-
tižanri moodsa kunsti vormilahendustega. Jõuline kontuur, tugevad 
värvid suurtel pindadel on kõik märgid 1960ndatest. Kodanliku 
erootilise naudingu asemel huvitab kunstnikku pigem eksperiment. 
Vähemalt näiliselt, sest Korstnik on samas truuks jäänud olulistele 
aktižanri tunnustele: akt on kergesti ja kaitsetult vaadeldav, ta on 
pigem objekt kui isiksus, oluline pole tema psühholoogia, vaid tema 
alasti keha.

Elmar Kits jõudis 1966. aastal uuendusliku poolabstraktse kunsti näituseni, mida loetakse murranguliseks. 
Väljapanekut eksponeeriti nii Tartus kui ka Tallinnas ning välja oli pandud ka käesolev töö. Samas ei muu-
tunud Kits kunagi täienisti abstraktseks, tema maalidel on alati rohkem või vähem aimata mõni sündmus 
või karakter, millele sageli viitab ka pealkiri. “Kahekesi” on moodne romantika: uuenduslikes vormides 
vaade klassikalisele motiivile. Näeme teineteise ümber keerdunud armastajaid, kes on Kitse pintsli all 
sulanud täienisti ühte. Ühes omaaegses arvustuses nimetatakse Kitse maali “ekspressiivset tundepurset 
fikseerivaks”, viidates sellega Kitse teose jõule ning väljendusrikkusele.
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46. ELMAR KITS (1913–1972)
 
Tigu. 1967
Tempera. Vm 32 x 39 cm
All paremal: ElmKits. 67.

Alghind: 2800 €

Richard Uutmaa armastus mereäärsete piirkondade vastu on tuntud: 
olles ise pärit Põhja-Eestist Altjalt, käis ta hiljem sageli ka Saaremaal, 
maalides sealseid arhailisi maastikke. Lisaks õlimaalile töötas Uutmaa 
ka akvarellis, mis võimaldas tal olla kiirem ning edasi anda korraga nii 
esimesi emotsioone kui keskenduda kõige olulisemale. Detailidesse 
takerdumise asemel saab Uutmaa olla hoogne ja õhuline.

47. RICHARD UUTMAA (1905–1977)

Motiiv Saaremaalt. 1967
Akvarell. Lm 39 x 54,5 cm
All paremal: R. Uutmaa. 1967. a.
Pöördel: “Motiiv Saaremaalt” 1967. a.

Alghind: 1400 €

Kui Elmar Kits oli kehtestanud end poolabstraktsete tööde meistrina, 
jätkas ta leitud suunda. Pealtnäha valmisid tema maalid kergesti ning 
improvisatsiooniliselt, Kits ei konstrueerinud maale nagu konstrueeri-
takse keerulisi masinaid, vaid tema pintsel liikus kiiresti ja seetõttu võis 
ta katsetada ka teemadega. “Tigu” on humoorikas ning groteskne töö, 
kus teokoda on kasutatud ettekäändena tsentrifuugse kompositsiooni 
loomiseks.
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48. MALLE LEIS (1940–2017)

Sügisniidud. 1968
Akvarell, tempera, segatehnika. 60 x 60 cm
All vasakul: LEIS 68

Alghind: 4900 €

Malle Leis lõpetas kunstiinstituudi 1966. aastal ning kujunes kiiresti oluliseks autoriks, 
kelle taimemotiividest tõukuvad popkunstilikud teosed äratasid mitte ainult tähelepa-
nu, vaid moodustasid omanäolise ning erilise peatüki kogu pärastsõjaaegses kun-
stis. Käesolev töö on väga haruldane näide Leisi päris varasest loomeperioodist, kus 
märkame küll juba taimemotiivi kasutamist, kuid peafookus on veidi psühhedeelselt 
mõjuva kompositsiooni loomises. See oli vägagi uuenduslik ja Boris Bernstein on Leisi 
kompositsioonitaju kohta kirjutanud nii: “Malle Leisi tööd võiksid olla suurepäraseks 
tasapinnalise kompositsiooni õpikuks. Siin on kompaktne, rahulik, peaaegu monu-
mentaalne kompositsioon, siin dünaamiline, lennukas, hoogsatele diagonaalidele 
rajanev. Siin on peaaegu ornamentaalne, ühtlaselt kogu pildi pinda kattev kompos-
itsioon, siin täiesti ornamentaalne, regulaarsete rütmiliste kordustega, aga siin vastu-
pidi, peaaegu tühi pind, esteetiliselt organiseeritud üheainsa “punkt”- motiiviga. On 
sümmeetrilisi ja asümmeetrilisi, suletud ja avatud, fragmentaarseid kompositsioone, 
on konstruktsioone, mis kuulekalt järgivad formaati ja on allutatud raamile, ning kon-
struktsioone, mis hulljulgelt lõhuvad raami, on mängu formaatidega, kahe või rohke-
ma pildi ühendamist ühte raami, ja vastupidi, mitme pildi “lükkimist” ühe jätkuva 
motiivi niidile.”
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49. VALDUR OHAKAS (1925–1998) 

Ruumid ja vormid. 1970
Õli, lõuend. 28 x 37,5 cm
All vasakul: V.OHAKAS 70

Alghind: 1600 €

Valdur Ohaka maal on näide antud kunstniku rahutust vaimust. 
Sarnaselt paljude teiste eakaaslastega vaimustus temagi 1940nda-
tel prantsuse impressionismist, kuid pärast vangilaagrist naasmist 
hakkas üha enam huvi tundma geomeetrilise ning kubistliku 
kunsti võimaluste vastu. Ohakas liigendab maali pinda tahukate 
ja kuupidega, jättes siiski alles aimatava kannu. Silmatorkaval 
moel ei unusta Ohakas selle juures ära värve: Pallase-aegsete õp-
pejõudude fookus oli sageli värvil ning nii jääb Ohakas ka vormi-
otsingutes endiselt huvi tundma värvi vastu.

50. VALDUR OHAKAS (1925–1998) 

Kohvik. 1970-80ndad
Õli, papp. 33 x 22 cm
All paremal: V.OHAKAS

Alghind: 1600 €

Kohvik on alati olnud moodsa elu sümbol. Juba 20. sajandi algul tähendas 
kohvik aktiivset seltskondlikku suhtlust, mis tõi kaasa ka uuenduslikud mõt-
ted ning ootamatud lähtenurgad. Ka 1960ndatel tõusis kohvikud näiteks oma 
interjöörikujunduste kaudu (nt Pegasus) modernse maailma verstapostideks. 
Ohakas on kujutanud moodsa kunsti vahenditega moodsa elu keskust, püüd-
nud tabada kohviku atmosfääri ning seda mitte romantilises, vaid dünaamilises, 
isegi ekspressiivses võtmes. On kohvik – järelikult on elu.
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51. VALERIAN LOIK (1904–1986) 

Toomkirik. 1972
Õli, lõuend. 71,5 x 59,5 cm
All paremal: Loik

Alghind: 1600 €

Kirikute kujutamine on Eesti kunstis omaette traditsiooniga, kuid harva võib seal näha re-
ligioosseid põhjuseid. Kirikuid kujutatakse maastikumärkidena või arhitektuuriliste objek-
tidena, mis ilmestavad linnamaastikku. Nad on omapärase maalilise mõjuga ehitised, mis 
rütmistavad maali pinda ning pakuvad tavapärasele linnakeskkonnale lisamõõtme. Valerian 
Loik on valinud huvitava rakursi, kus kirik lõpetab tänavalt avaneva vaate ning selle justkui 
sulgeb, kuid taevasse kõrgumine avab maaliruumi taas. Samuti tasub tähelepanu pöörata 
vasakus servas olevale puutüvele, mis kasutab peaaegu juugendlikke vorme ning annab 
omapärase aktsendi. Valerian Loik on olnud julge kontrastide ja maalirütmide looja, kelle 
tehnilised lahendused on eristamatult äratuntavad.
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52. ALFRED KONGO (1906–1990)

Õhtu. 1972
Tempera. Vm 44,7 x 69 cm
Pöördel: ”Õhtu” temp. 1972 A. Kongo

Alghind: 2300 €

Alfred Kongo oli üks neist kunstnikest, kes pärast Teise maailmasõja lõppu siirdus osaliselt 
sunnitult, kuid peamiselt siiski vabatahtlikult siseeksiili ega esinenud eriti näitustel. Samas 
on teada, et nii Kongo kui ka teised (nt Aleksander Vardi) maalisid hoolikalt edasi. Kongo 
hakkas katsetama äärmiselt napi koloriidiga natüürmortidega, kuid nende kõrval valmisid 
ka mitmed maastikud, mis suuresti valmisid Kanepi lähedal. “Õhtu” on ootamatult värvi-
rohke maastik, kus kunstnik on proovinud tabada maastikule olemuslikku. Me ei märka 
nostalgilisi ega sentimentaalseid noote, küll aga on Kongo proovinud välja puhastada üldis-
tuse – me tunneme selles töös ära Eesti maastiku, tema lakoonilisuse ja õrna melanhoolsuse, 
napid vormid ning vaikse ilu.
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53. PEETER MUDIST (1942–2013)

Ei saa pidama. 1976
Õli, lõuend. 160 x 105 cm
Ülal paremal: P.M. 76.
Alusraamil: “Ei saa pidama.” 1976 P.Mudist

Alghind: 27 000 €

Peeter Mudisti tipp-perioodist pärit suuremõõtmeline maal pakub äärmi-
selt haruldast võimalust tutvuda lähemalt Eesti 20. sajandi maalikunsti 
kõige omapärasema mõttemaailmaga kunstniku loominguga. Kunstnik 
on ise antud maali kohta kirjutanud: “Pilt kujutab endast poissi, kes jook-
seb mäest alla, rebides kaasa prahti ja kive. Poiss žestikuleerib, tahab nagu 
midagi teatada, aga teade jääb arusaamatuks. Sihuke loll situatsioon. Ta 
poleks pidanud sinna üldse ronimagi, sest nüüd varsti on ta ninali maas ja 
kaevata pole kellelegi.”



54. JAAN ELKEN (1954) 

Vitriin. 1980
Õli, lõuend. 76 x 98 cm
All paremal: JE 80

Alghind: 8400 €

Jaan Elken on omaaegne hüperrealismi viljelenud autor, kellele see märk on mõneti iga-
veseks külge jäänud, kuigi tema tänapäevane peenetundeline ja intellektuaalne abstrakt-
sionism on kunstnikule toonud samaväärselt tunnustust. Elken on oma maali kohta kirju-
tanud: „Vitriin“ on maalitud Viru tänaval asunud kingakaupluse vitriinaknast tehtud foto 
põhjal. 1980ndaks olin maalinud juba varjatud alltekstidega „Kalinini rajoonis“ (1978, 
EKM), „Koidula ja Leineri tn. nurgal“ (1978, erakogu), „Roosa täht“ ( 1980, EKM) jpt 
olulisi maale. 1979 a. otsustasin kaks väiksemas formaadis maali (teine oli „Lett“) viia Kin-
gissepa tn (praegu Liivalaia) tänaval asuvasse ENSV Kunstifondi galeriisse müüki. Mulle 
üllatuslikult leidsid tööd kiirelt omaniku – ja kuuldavasti ostis kingavitriiniga töö jalat-
sivabrik „Kommunaar“. Kasutasin tollal aeg-ajalt ka aerograafi, selle töö puhul sai kõik 
sujuvad üleminekud aga pintsliga maalitud, enam-vähem alla prima’ s, üpris värske töö 
kukkus välja! Motiivi valik oli irooniline ja minu kingamaal ikkagi kindlalt paroodiavõt-
mes kavandatud ja ühiskonnakriitiliste allüüridega, aga konks neelati kenasti alla. Vormili-
selt olin ma jahedalt objektiivne, ja ega aknakujundusele ja jalanõude disainile polnudki 
midagi ette heita.”
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55. MARI ROOSVALT (1945)

Uks. 1982
Õli, lõuend. 116 x 98 cm
All vasakul: M.ROOSVALT 1982

Alghind: 5700 €

Mari Roosvalt liidab hüperrealistliku kogemuse abstraktsionismiga. 
1970ndatel Eesti kunstis levinud hüperrealism – objektide väga täpne 
kujutamine, eriliseks lemmikuks moodsa maailma märgid, aga ka 
tänavavaated – on jõudnud otsapidi ka Roosvaldi maalile; märkame 
ukse ning ukselingi täpset kujutamist. Samas on see ümbritsetud geo-
meetriliste värvipindadega, abstraktsete massidega, nii et äärmine 
tõetruudus liitub siin tegelikkusest täiesti lahus vormidega.
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56. ALO HOIDRE (1916–1993)

Muusa. 1987
Õli, vineer. 60 x 60 cm
All vasakul: Alo Hoidre
Pöördel (alusraamil): 1987 /…/ MUUSA

Alghind: 2100 €

Alo Hoidre on kunstnik, kes erinevalt tavalisest mustrist muutus 
kõrges eas eksperimentaalseks ja pillavaks. Tema ekspressiivsed 
tööd kujutavad hilisperioodil pööraseid stseene või erootilisi 
momente. Ka “Muusa” kuulub Hoidre loomingu sellesse nurka, 
kus on jõulised ning väljendusrikkad tööd. Hoidre kasutab siin 
mitmeid dramaatilisi efekte, näiteks on foon maalitud tume-
siniseks, mis aitab esile tõusta ka kõige väiksematel värvilaikudel 
töö esiplaanil.
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57. LEMBIT SARAPUU (1930)

Rõõm ühest ilusast porgandist. 1987
Õli, lõuend. 46 x 61 cm
All vasakul: Lembit.

Alghind: 1800 €

Lembit Sarapuu naivistlik looming hakkas 1980ndate lõpul äratama erilist 
tähelepanu, kuna laulva revolutsiooni kontekstis muutusid aktuaalseks siinset 
mütoloogiat tõlgendavad ja uuendavad käsitlused. Sarapuu maalid toimuvad 
reeglina rohelises idüllilises ning müütilises looduses, omalaadsel mütoloogili-
sel õnnemaal, kus seiklevad muinasjuttudest pärit tegelased. See on justkui is-
elaadne paradiis, kus kummalised ja grotesksed olendid puutumatutena ringi 
kappavad. “Rõõm ühest ilusast porgandist” on tugeva erootilise alatooniga fan-
taasiapilt, mis sarapuulikult seob ühte loodusest tulvava elujõu ning akti kujuta-
misest leitud seksuaalse laetuse.

58. JÜRI ARRAK (1936)

Gepard õhtul. 1988
Õli, lõuend. 46 x 61 cm
All paremal: J. Arrak 1988.

Alghind: 3800 €

Jüri Arrak on üks neist vähestest kunstnikest, kes töötas välja ainult talle omase kujundi- ning karak-
terikeele. Tema maalid on sageli grotesksed ning loomad on tihti tema maalide fookuses. Sealjuures 
on Arrak rohkem kui korra kujutanud just nimelt eksootilisi loomi: elevante, lõvisid, ükssarvikuid, 
kameeleone, kotkaid. Kuna Arrak huvitub mütoloogiatest ning religioonidest, siis on tajuda, kuidas 
needki loomad on valitud modellideks nende mütoloogilise täidetuse tõttu. Gepard pole pelgalt 
gepard, vaid ta esindab laiemalt midagi müstilist ning salapärast. Aga võib-olla midagi veel, sest 
gepardi nägu on haruldaselt inimlik – mõtlik ning tähelepanelik.
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59. REIN KELPMAN (1960)

Naisakt. 1989
Õli, lõuend. 75 x 150 cm
All vasakul: RKelpman 89

Alghind: 5800 €

Rein Kelpman üllatas 1980ndatel kunstimaailma, kuna tema kummalise 
käekirjaga töid ei suudetud ajastu voolude seas eriti hästi liigendada. “Tun-
dub, nagu autor oleks pärit hoopis kuskilt mujalt,” kirjutasid kaks kriitikut 
teineteisest sõltumatult. Kelpman ei õppinud maalikunsti, Kopli külmas 
ateljees keskendus ta peamiselt ümbritsevatele romantilistele agulimotiivi-
dele, kuid ometi äratas peatselt tähelepanu vabariiklikel näitustel. Kuigi 
Kelpman kasutab siin klassikalist žanri – akti, on tema käekiri müstiline ja 
veidi naivistlik, meenutades gruusia kunstnikku Pirosmani. Ent Kelpman 
ise on öelnud: “Tunnetan vaistlikult, et ma ei soovi oma tegevust mingis 
suunas juhtida ja kommenteerida. See välistaks neid mulle vajalikke vas-
tuolulisusi ja emotsioone, mis ise omakorda loovad teatud eneseõigustuse.”

79

60. EVALD OKAS (1915–2011)

Aafriklanna. 1991
Akvarell. Lm 63 x 49 cm
All vasakul: E,Okas 1991

Alghind: 1400 €

Sarnaselt Konrad Mägile, kes meelsasti maalis mustlaseid või juute, 
kes tema jaoks tundusid võõrapärase välimusega ja just seetõttu hu-
vitavad, on ka paljud teised kunstnikud aegade jooksul kujutanud 
hea meelega teistest rassidest või kultuuridest pärit inimesi. Kiire ja 
improvisatsioonilise kunstnikuna suutis Evald Okas maalida nappide 
vahenditega. Akvarell “Aafriklanna” kasutab väheseid toone, kuid 
suudab sellest hoolimata tuua esile karakteri eksootilisuse. 
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61. MILJARD KILK (1957)

Väikekodanlased on väljunud tänavatele. 1992
Õli, lõuend. 110 x 120 cm

Alghind: 12 000 €

Tegemist on esimese variandiga täna Eesti Kunstimuuseumi kollektsioonis olevale tööle 
“Väikekodanlased on väljunud tänavatele”. Grotesksed tegelased ja fantastiline dramaturgia 
erinevad radikaalselt Kilgi varasemast hüperrealistlikust laadist, kuigi juba seal mängis ta 
sageli humoorikate vihjetega. Kummalises teatraalses lavastuses näeme seekord aga hoopis 
sürrealismi mõju: assotsiatsioonide tulv, seoste ootamatus, kokkupuudete üllatuslikkus kom-
bineerub samas koloriidi läbitöötatuse ja mitmekihilisusega.
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62. MARI KURISMAA (1956)

Põhjamaa taevad. 1992
Õli, lõuend. 151 x 136 cm
Pöördel: M KURISMAA

Alghind: 6000 €

Mari Kurismaa looming on Eesti kunstiajaloos eraldi peatükk, millel on siis-
ki suhteliselt kitsad ajalised piirid. Ta maalis 1980ndatel ning ka 1990ndatel ja 
seetõttu on tema maalilooming piiratud. Sellest hoolimata on tema töid mitmetes 
riiklikes kollektsioonides, sest laitmatu kompositsiooniga maalid torkasid kohe-
selt silma. “Tal on selge omaenese kontseptsioon suunamas esteetilisi otsinguid,” 
kirjutati ühes arvustuses. “Võiks väita ka nii: tal on, mida öelda, ja ta ütleb seda 
veenvas küpses vormis ehk – tal on sisu ja tal on vormi.” Kurismaa metafüüsiliste 
meeleolude taga oletati aga soovi leida “mingi üleratsionaalne ideaal”.
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63. MARKO MÄETAMM (1965)

What a Sunrise. 1995
Akrüül, pleksiklaas. 107,5 x 121,5 cm
All vasakul: DESIGNED BY MÄETAMM 1995 ”WHAT A SUNRISE!!!”

Alghind: 9000 €

Marko Mäetamm hakkas juba 1990ndatel maalima popkunstilikke 
teoseid, mis äratasid väga laialdast tähelepanu. Suured värvipinnad, 
efektne koloriit, meeldejäävad ja selged kujundid ning kiire ligipääs 
teose tähendustele olid uued mõisted, aga käisid kaasas ajastuga. 
1990ndad olid äkiline, kiire ja ekspressiivne aeg, pildimaailmas 
hakkasid domineerima reklaamid ning televisioon. Mäetamm ei ole 
hakanud neid kopeerima, vaid kujundanud välja oma kujundikeele. 
Efektse, popi, šefi, cooli.
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64. LEMBIT SARAPUU (1930)

Pulmakleit Ledale. 1998-99
Õli, lõuend. 116 x 89 cm
All vasakul: Lembit.

Alghind: 13 000 €

Just see Lembit  Sarapuu teos oli eksponeeritud 2000. aastal Lennart Meri patroneeritud ja 
Olev Subbi kureeritud esinduslikul eesti maalikunsti näitusel Pariisis, kuhu komponeeriti 
meie sajandivahetuse kunstiparemik. Lembit Sarapuu tõukus palju oma loomingus müütidest 
ning mütoloogiast. Need olid tema jaoks aknad fantaasiatesse, kus avanes argipäevast suurem 
ja laetum maailm. Sarapuu ei peitunud kujundite keerukuse või liigse konstrueerituse taha, 
ta soovis rääkida otse ning ilma filtriteta ja seetõttu on nii tema maalide koloriit kui jutustav 
sisu kergesti loetav ja efektne. Ometi ei maksa unustada, et Sarapuu teoste sõnum on alati 
juuripidi suurtes mütoloogilistes kujundites, mis kõnelevad millestki enamast kui argipäev.
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65. OLEV SUBBI (1930–2013)  

Väikesed astrid. 1999
Akrüül, pastell, masoniit. 60 x 80 cm
Ülal vasakul/keskel: Subbi 99.

Alghind: 12 000 €

Kui oma varastes töödes keskendus Subbi enamasti mälestustele lapsepõlvest, siis hilis-
loomingus fikseeris Olev Subbi sageli erinevaid kodanlikke naudinguid. Mitmel maalil 
näeme mõnda head veini, mis on asetatud terviklikku kompositsiooni lillekimpudega. 
Moodustub omalaadne dokument nii ilust kui ka heast maitsest, ent Subbi ei unustanud 
ühegi maali puhul ka maalilisi väljakutseid. Tasub tähelepanu pöörata näiteks laudlina-
le ning selle voltide edasiandmisele – see on huvitav motiiv Subbi loomingus, mida ta 
juba 1960ndatel korduvalt kujutas. Nii seadis Subbi endale keerukaid maalilisi ülesandeid 
(voltide ruumiline edasiandmine, varjude teke), mille ületamine pakkus talle samasugust 
naudingut nagu hea vein või väikesed astrid.
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66. KALEV MARK KOSTABI (1960)

Madonna Di Campiglio. 2000-03
Õli, lõuend. 76 x 61,5 cm
Ülal paremal: KOSTABI 2000 – 2003

Alghind: 4200 €

Kalev Mark Kostabi tõusis 1980ndatel popkunstimaailma huviorbiiti, kasutades meedia ja 
popkultuuri võimalusi nii oma kunsti loomisel kui tutvustamisel. Üpris kiiresti kujunes tal 
välja oma kindel kaubamärk – ümarate peadega anonüümsed karakterid, kes kehastasid ja 
dramatiseerisid inimelu erinevaid hetki nagu ka antud motiiv, mis kaasab ühe kunstiajaloo 
ajatuima koosluse, ema lapsega. Maali pealkiri viitab tuntud Itaalia suusakuurortile, kuid 
ka ema (madonna) armastusele oma lapse vastu.
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TEADMISEKS OKSJONIL OSALEJALE 

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

OKSJONI EKSPOSITSIOON 
 
Oksjoniteostega saab tutvuda originaalis Haus Galerii ruumides oksjonieelsel näitusel, mis on avatud kesk-
miselt kolm nädalat enne oksjoni toimumise kuupäeva. Samas antakse ostueelseid konsultatsioone ja täien-
davat 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 
konfidentsiaalsuse.  
Registreerumise järgselt teatatakse ostjale tema oksjonil pakkumise number. Numbritahvel oksjonil pakku-
miste tegemisteks väljastatakse ostjale vahetult enne oksjoni toimumist galeriis. 
 

OKSJONIL PAKKUMINE 
 
Oksjonil pakkumine toimub teostele nende kataloogis esitatud järjekorras. Pakkumist viib läbi oksjonipida-
ja, kes teatab pakkumise alghinna, fikseerib kolmanda haamrilöögiga teose lõpphinna ja lahendab ainuisi-
kuliselt kõik pakkumistega seonduvad küsimused. 
Ostja annab oksjonil omapoolsest pakkumisest märku numbritahvli tõstmisega. Hinnasammuks on kuni 
summani 3 000 EUR 50 EUR ja alates 3 000 EUR on hinnasamm 100 EUR. Kui osaleja soovib pakkuda kor-
raga enam kui kehtestatud hinnasamm lubab, siis ütleb ta numbrit tõstes oma pakkumise, mis peab olema 
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. Kir-
jalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka alla 
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. 
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OKSJONIL OSALEMINE ONLINE`S

Kui osaleja soovib oksjonil osaleda reaalajas online pakkujana tuleb tal sellest galeriile teada anda kas isikli-
kult galeriis kohapeal või e-posti või telefoni teel. Kui osaleja on täitnud ja allkirjastanud registreerimislehe, 
edastatakse talle hiljemalt oksjonieelsel päeval personaalne kasutajatunnus ja salasõna, millega logida sisse 
online oksjoni keskkonda. Samuti edastatakse talle ka detailsed online keskkonda sisenemise ning oksjonil 
osalemise juhised.

OSTETUD TEOSTE EEST TASUMINE 
 
Oksjonilt ostetud teoste eest saab tasuda nii sularahas, ülekandega kui ka pangakaardiga. Oksjoni sekretar-
iaadist väljastatakse igale ostjale vastav leping-arve oksjonijärgsel päeval või soovi korral koheselt peale oks-
jonit. 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 10 % ostutasu.  

OSTUTASU  

Ostutasu on ajalooliselt eksisteerinud ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasu oksjonimajades kui oksjonipida-
ja korralduskulude kompensatsioon enampakkumise ettevalmistamisel, läbiviimisel ja administreerimisel. 
Ostutasu ehk Buyer’s premium on 10% ja lisandub haamrihinnale ning seda ka juhul, kui haamrihinnaks 
on teose alghind.
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Kataloogi väljaandja: Haus Galerii 

Tekstid: Eero Epner 
Ettevalmistus: Maarika Vanik, Piia Ausman

Fotod ja kujundus: Fernando Grancelli

Haus Galerii
 
Uus tn 17, 10111 Tallinn

+372 6419 471

haus@haus.ee
www.haus.ee

Galerii on avatud

E – R 11.00 – 18.00
L – 11.00 – 16.00

Kataloogi kujunduses kasutatud:

Esikaas: Andrus Johani. Pariisi äärelinn. 1937 

Esikaane sisekülg: Nikolai Kormašov. Viru värav. 1958 

Tagakaane sisekülg: Agu Pihelga. Õhtu. 1958 

Koostöö oksjoniteoste raamimisel: ArtFrame OÜ, www.artframe.ee 

EESTI KUNSTIKLASSIKA OKSJON HAUS GALERIIS
reedel, 30. oktoobril kell 18.00



Haus Galerii
Uus tn 17, 10111
Tallinn
6 419 471
www.haus.ee


