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Viktor Jõgeveri võlu ja vaev
Enn Lillemets

Pallaslase Viktor Jõgeveri pärandinäitus
„igavesti salmimata laul mu lõikuskuust”
tartu linnamuuseumis kuni 21. i.

49 peamiselt õli, pastelli ja söega teostatud
maali ja visandit, väikseformaadilist autoport-
reed ja figuuriseadet ning enamikus Peedu-
motiivilist maastikku moodustavad noorelt
surnud andeka kunstniku Viktor Jõgeveri
(1922–1947) väljapaneku, mis on viimased kaks
kuud olnud vaadata Tartu linnamuuseumis. See
väljapanek sai teoks suuresti tänu kunstniku
pojale Jaan Jõgeverile, kelle kogust sai valitud
näituse aines, millele lisandus kolm teostTartu
kunstimuuseumist, kus 1991. aastal toimus
Jõgeveri ainus varasem väike väljapanek.

Meeleline otsekohesus
Viktor Jõgeveri parimate maalide ja joonistuste
tundlikkuse kraad ja keskendatus on väga kõr-
ged. Tema järelejäänud teoseis on tubli annus
värskust ja elu, jättes mulje, et noor kunstnik
on kergelt tabanud selle, mis teistele on vae-
vaga kätte tulnud. Kohviku-, peo- ja aktist-
seenes ning enesekujutisis on nii sensuaalset
pinget, erootilist puudutust kui ka hingevaa-
tamist. Ajastu õhustik on Jõgeveri oskuslikus
maalilises valgusekäsitluses ja elegantses

tooniüldistuses muutunud igavikuliseks.
Loomuldasa on Jõgeveri loomingus kokku-

puutepunkte sõjaaegses ümbruses ilma tei-
nud vanemate Pallase-kaaslaste Endel Kõksi,
Herman Aunapuu ja Varmo Pirgiga. Aga tema
loodus on vaksavõrra vähem noid kolme kunst-
nikku sidunud rafineeritud foovlikku substantsi,
toonipõhist või dekoratiivsetrõhutamist. Seda
asendab elegantne ja meeleline otsekohesus,
poeetiline realism. Jõgeveri otsekohesuses ei
ole lihtsameelsustega tema elegantsis edvista-

mist, küll aga paras annus eneseteadvust, olgu
siis maalimise laadis või suhtumises ainesse.

Õpetajad Ado Vabbe ja
JohannesVõerahansu
Täpsete pintslitõmmetega on paika pandud
valguse veiklemised, valguse ja varju vahekor-
rad ning kujutatud seisundid, nii looduses kui
ka inimsuhetes.

Eriline mõju on Viktor Jõgeveri autoport-

reedel, mis võimaldas kogu praeguse näituse
kujunduse neile üles seada. Säälhulgas üks
õlivärvis teostatud autoportree, mida mäle-
tan juba aastate eest Viktor Jõgeveri abikaasa
Silvia Jõgeveri juurest, jäigi esimesest nägemi-
sest lummama ja sai nüüd näituse käivitajaks.
See sügavale vaatav pilk, mis on elus nii mõn-
dagi kogenud, mõistab sind paremini kui sa ise,
näeb läbi.

Mõnes teoses saab noore kunstniku poeeti-
line realism kätte filosoofilise mõõtme, kusjuu-
res kujutamisejõud ületab kindlaltjutustamise
oma, vahendid selleks on tal hästi käes („Mas-
keraad”, õli; „Kahekesi öö all”, õli; „masendus”,
süsi; „Noor ja vana teel”, süsi).

Korduval vaatlemisel selgineb Viktor Jõge-
veri varaküpsuse kunstipoolne tagamaa. Ses
seoses tasub tähele panna eelkõige tema õpe-
tajate Ado Vabbe ja Johannes Võerahansu
sõjaaegset loomingut. Vabbe juba 1930. aas-
taist pääle kujunenud seisundimaalid ja loo-
dusvaated, valguse ja värvi koosmõjus sün-
teesitud realism. Võerahansu ergastunud side
loodusega siis, kui temast sai Pallase õppejõud
ja kui tal tekkis taas üle aastate himu koos
õpilastega välja maalima minna. Mõlema loo-
mingus on teine ilmasõda kõrgaeg. Sinnahulka
kuuluvad tingimata ka mõlema mehe eksakt-
sed endassevaatavad autoportreed.

Peedul maalimas käis ViktorJõgever nii sõja
ajal kui sõja järel. Ta on kinni püüdnud valgust
ja õhku, lihtsate motiivide võlu ja sinist süga-
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Ettevaatust noored kunstnikud
Indrek Grigor

TÜ maalikunsti õppetooli magistrantide
näitus „ime!”Y-galeriis kuni 5. ii ja
III Tartu rahvusvahelise graafikafestivali
noortenäitus„Noorus on ilus aeg”
nooruse galeriis kuni 21. i.

Juhusena, mis paraku pigem erakordne, on
Tartus avatud üheaegselt kaks noorte kunst-
nike näitust: Y-galeriis „ime!”, kuhu koondatud
Tartu ülikooli maaliosakonna magistrantide
tööd, ja Nooruse galeriis „Noorus on ilus aeg
/Just Kids”, kus võidutsevad kunstiakadeemia
noored graafikud. Kahjuks või õnneks on näi-
tused niivõrd erinevad, et neid omavahel võr-
relda tundub võimatu. Mõlemal näitusel kom-
batakse alusdistsipliini piire, ent lähteülesanne
või -positsioon on kummalgi nii isesugune, et
paralleelide tõmbamine oleks vägivaldne.

Ime!

Jaan Elkeni juhendatavast kursusest sündivat
TÜ maaliosakonna magistrantide näitust aasta
alguses võib ilmselt nimetada juba traditsioo-
niliseks. Näitust ja kursust ühendav teema on
olnud maalikunsti kui meediumiümbermõtes-
tamine ja selle haarde laiendamine. Selle lähe-
nemise üks tulem on omapärased videopro-
jektid, millest laiemat tähelepanu on pälvinud
küll vaid laura põllu tööd, ent osakonnaga
seotud kunstnike näitustel võib videot kohata
tihti. Nende videote silmatorkavaimaks ühis-
nimetajaks on amatöörlikkus, ent kuivõrd seal
puudub ambitsioon ning tavaliselton tegemist
osaga maalipõhisest, installatiivsest tervikust,
omandavad need siiski elujõu ja väärtuse.

Videotega on seekord näitusel Kylm Lumi,
Mari Jõgiste ja kaudselt ka Paavo Käämbre.
Lume installatsiooni keskmeks on vanaema
jutustatud kentsakad armastuslood või õieti
lood vanaema flirtimiskatsetest. Kummastus
peitub ilmselt ennekõike asjaolus, et lugusid
räägib vanaema. Videoinstallatsiooni osaks
on siin visuaalne jutustus, mis juhib jälgitava
narratiiviga teemat sukatripi kui reliikvialiku
ihaobjekti või kalliskivi juurest kaleidoskoobi
abstraktsesse klaasikillumängu.

Mari Jõgiste installatsioonis on videol aga
keskne roll. Käepäraste vahenditega esitatud
Jeesuslapse sündi kujutav marionett-teatri
etendus, mille heliribaks kõlab Lõuna-Amee-
rika kurikuulsa seriaali „Lihtsalt maria” tunnus-
muusika, ulatab näitusekülastajale religioosse

kitši võtme, millega avada kõrvalsaali –või siis
pigem kabeli – pimeduses esitatud butafoor-
sed, Mehhiko surmakultust parodeerivad alta-
rid. Seintel rippuvad maalid aga võivad altarite
olematus valguses üldse märkamata jääda.
Paraku jääb ebamääraseks ka selle varjatuse
sisuline taotlus. Näib, et tegemist on ikooni-
kultuse ja -praktika iroonilisekommentaariga.
Samamoodi peidus on ka Kylm Lume minia-
tuursed portreed, mis on peidetud rõhutatult
suurtesse, pitsääristusega kangast raamidesse,
mille sügavuses maalid ära kaovad. Portreede
ees ripuvad omakorda installatsioonikeskse
sümbolina toimivad sukatripid. Tekib tunne,
justkui oleks tegemist õigeusu riietatud ikoo-
nidega, mille juures pole oluline mitte konk-
reetne kujutis (mis lähtub etteantud tradit-
sioonist ega oma visuaalset iseväärtust), vaid
ikoon kui selline, mida on vaja kaitsta.

Võib oletada, et autorite eesmärk on näi-
data maali kaudu kriitilist irooniaprismat kui
pimedat püha kaanonit. nii maali demüstifit-
seeriminekui ka rehabiliteerimine on aga juba

mõne kümnendi eest läbitud ning sellise idee
kumamine ekspositsiooni foonil vähendab
üksjagu mänguliste installatsioonide iseväär-
tust. Kui eesmärk oli maalist loobuda, oleks
tulnud seda lihtsalttehaningvältida maali kui
banaalse probleemi reflekteerimist.

Paavo Käämbre installatsioonis lae alla,
altarite kohale tõstetud maal on eelmainituist
erinevalt küll vaadeldav, ent ei vääri maalina
paraku millegipoolest tähelepanu. Käämbre
installatsioon, mis koosneb peaasjalikult riiu-
litele ja postamentidele asetatud medalite ja
karikate valikust ning telerist, kus näeb sig-
naali puudumist tähistavat valget säbru, jääb
natuke umbseks. Koondatud on valik detaile,
millest osa lähtub ilmselt näitusereligioossest
teemast, kuid elementideomavaheline seos ja
neist moodustuvtervik jäävad tabamatuks.

Näituse suurim üllataja on PilleJohanson,
kelle tehniliselt natuke toores, kuid vormili-
selt paljulubav väikseformaadiline portreede
galerii on näituse ilusaim osa. Ka Johanson
mängib installatsiooniformaatikasutades maa-

lide sümboolse positsiooniga, maalides püha
õhtusöömaaja prügikasti kaanele ja rõhudes
butafoorsetele raamidele, ent installatsioon ei
domineeri maali üle, vaid toetab seda.

Maali sakraliseerimine tipneb Y-galerii suu-
rimas saalis, mille võlvidealune sein on selle
kolmeks portaaliks jaotumist ära kasutades
võetud tarvitusele ikonostaasi seinana. Sellel
seisab nelja autori koostööna sündinud „Maa-
likirik”: hulk väikseformaadilisi maale tugeval
tumesinisel taustal. Seina värv ja tööde paigu-
tus on taas iroonilineviide lõunamaisele kitši-
likule religioonikäsitlusele. Maalid ise paraku
millegi muu kui paigutuse poolest teemaga
kaasa ei mängi. Nii tõmbab visuaalse efektsuse
poolest suure potentsiaaliga installatsioon taas
kord tähelepanu juba ülal kritiseeritud püü-
dele iroonilistevõtetega maali ebapühasusele
viidata. Kõigele vaatamata mõjub näitus tervi-
kuna väga hästi, osaliselt just äsja kirjeldatud
seina tõttu. Y-galerii keeruline ruum on ära
kasutatud läbimõeldult ja moodustab sidusa
terviku.

Pille Johansoni,Mari Jõgiste, Paavo Käämbre ja Kylm Lume ühisinstallatsioon "Maalikirik". 2x Indrek Grigor
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