Kaheksas Tartu noore kunsti oksjon
toimub neljapäeval, 10. oktoobril 2013 kell 18.00
Tartu Loomemajanduskeskuse saalis (Kalevi 17).
Palume oksjonile registreeruda hiljemalt 9. oktoobril
e-posti aadressil liina.raus@kunstilaenutus.ee.
Oksjonitööde näitus on avatud 12. septembrist 9. oktoobrini
Tartu Loomemajanduskeskuses (Kalevi 13).

Fotokunstiteemalised loengud:
Taavi Piibemanni “Erinevad foto vormistusviisid ja nende
püsivus ajas” ning Madis Katzi “Aeglasest fotograafiast”
26. septembril kell 18 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (Tähe 38b).
Anneli Porri „Kellele ei meeldiks Eesti foto”
2. oktoobril kell 18 Tartu Kunstimajas (Vanemuise 26).

http://www.lmk.ee/oksjonid

Tartu noore kunsti oksjon sügisel 2013
Kaheksas Tartu noore kunsti oksjon tõstab koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia osakonna
ja Tallinna fotokuuga fookusesse fotokunsti. Oksjoni raames tutvustatakse spetsiaalselt kureeritud
fotovalikut ning enne oksjonit on kavas mitmed fotokunstiteemalised üritused. Keskendumine fotole
ei tähenda aga sugugi, et oksjoni valikus oleks esindatud üksnes foto, ikkagi domineerib maal, kuid
foto osakaal on kindlasti varasemaga võrreldes suurenenud.
Seekordsel oksjonil on esindatud 45 kunstnikku 47 tööga. 22 tööd kutsutud kunstnikelt valisime
oksjonile koos Triin Tulgistega n.ö kuraatorvalikuna, teise osa töid valis kunstiprofessionaalidest ja
-sõpradest komisjon välja avalikul konkursil laekunud töödest. Kuraatorvaliku kaudu saame oksjonipublikule senisest enam tutvustada juba professionaalselt tegutsevaid kunstnikke või ka konkreetseid
teemasid (seekord fotokunst). Avatud konkurss lisab oksjoni valikusse aga alati ka täiesti uusi nimesid
ning pakub võimaluse osaleda paljudel noortel kunstnikel.
Oksjonil tulevad esitamisele viimastel aastatel tähelepanu ja tunnustust pälvinud noorte kunstnike
Anna Hõbemäe, Kristi Kongi, Marta Stratskase ja Mihkel Ilusa teosed ning 2013. aastal Tartu Ülikooli
maaliosakonna ja Tartu Kõrgema Kunstikooli lõpetanud kunstnike valitud tööd. Lisaks on oksjonile
kutsutud mõned nüüdiskunstimaastikul juba klassiku staatuses olevad kunstnikud, nagu Kiwa, maalikunstnik Rauno Thomas Moss ning fotokunstnikud Toomas Kalve ja Marge Monko, kellel nii oma
kunsti kui ka õppejõu ameti kaudu on suur mõju nooremale põlvkonnale. Oksjoni jaoks kureeritud
fotovalikus leiab erineva lähenemisega põhiliselt noorema põlvkonna põnevamate fotokunstnike
Anna-Stina Treumundi, Madis Katzi, Alan Proosa, Taavi Piibemanni, Reimo Võsa-Tangsoo, Renee
Altrovi jt töid. Fotovalik tutvustab nii erinevaid kunstnikke ja teemasid, millega nad fotomeediumit
kasutades tegelevad, kui ka erinevaid fototehnilisi lähenemisi ja foto vormistamise võimalusi.
Tööde järjekord kataloogis (ja ka oksjonil) kujunes intuitiivselt. See lõi omavahel segi kuraator- ja
komisjonivaliku alusel laekunud tööd ning vastav erisus on näidatud tööde numbrites, kus kuraatorvaliku alusel laekunud tööde numbrid on sinised. Siiski joonistub eraldi välja foto: tööd nr 1–7
noortelt fotokunstnikelt ning tööd nr 14–24 juba rohkem tuntud professionaalsetelt fotokunstnikelt.
Kataloogist leiab ka fotokunsti hetkeseisu ja erinevaid suundi kirjeldava eessõna kunstiteadlaselt
Indrek Grigorilt.
Tartu noore kunsti oksjon toimub Tartu Loomemajanduskeskuse algatusel igal kevadel ja sügisel juba
alates 2009. aastast. Tartu noore kunsti näituse ja oksjoni eesmärk on elavdada kohalikku kunstiturgu,
tuua avalikkuse ette uusi kunstnikke ja anda juba alustanud loojatele professionaalset abi oma teoste
müümisel. Tartu noore kunsti oksjonitele on oodatud kõik kunstihuvilised. Nii need, kellele oksjoni
külastamine on esmakordne kogemus, kui ka need, kes soovivad täiendada olemasolevat kunstikogu.

Liina Raus

Mis toimub fotokunstis?
Eesti fotomaastikul võib rääkida kahest tugevast keskusest: üks Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, teine
Eesti Kunstiakadeemias. Fotograafia osakonda Tartus juhatab Peeter Linnap, Tallinnas aga Marco
Laimre, keda vahel ka Linnapi ainsaks õpilaseks nimetatakse. Arengud mõlemas osakonnas on ilma
nähtava põhjuseta sarnaselt kulgenud. Pikalt on valitsenud olukord, kus mõlemad osakonnad koolitasid küll suure hulga kunstivälajal tähelepanu pälvinud kunstnikke, ent enamik neist ei töötanud
fotomeediumis. Viimased aastad on toonud juurde mitmeid noori fotograafe, Fotokunstnike
Ühendus on asunud fotokunsti aktiivselt populariseerima ja ka Art Proofi noore fotokunstniku
preemia on väga tervitatav areng. Ilma viimaseta ei oleks Renee Altrovi tehniliselt nõudlik seeria,
millest üks töö oksjonil ka müügis, puht rahalistel põhjustel ilmselt kunagi sündinud.
Kui rääkida kahe nimetatud koolkonna karakteristikutest, torkab Tallinnas silma kütkestatus linna
teemast. Sellel oksjonil osalevale Paco Ulmannile lisaks võib ühe või teise projektiga siia rubriiki
paigutada mitmeid autoreid, näiteks Jaanus Samma, Karel Koplimets, Tõnu Tunnel ning Paul Kuimet
oma tõeliselt märgilise sarjaga “Viewfinder”.
N.ö poisspilguga linnafotograafia kõrval on endiselt väga tugev sotsiaalse alatooniga lähenemine,
mille tugevaimaks esindajaks on kahtlemata Marge Monko, kelle Viinis, Mumokis eksponeerimisele
tulevat Henkel Art Awardi projekti võis näha hiljuti Tartu Kunstimuuseumis. Margega sarnast kriitiliselt
analüütilist lähenemist jagab ka Anna-Stina Treumund. Käesoleva oksjoni valikus kuulub siia veel
ka Reimo Võsa-Tangsoo, kuid mainima peaks ka Tanja Muravskajat, kelle ülevaatlikku isikunäitust
rahvusidentiteeti käsitlevatest töödest võis Tartu Kunstimuuseumis näha 2010. aastal.
Kaks nimetatud tendentsi ei kata loomulikult kogu Tallinna fotoosakonnaga seotud praktikate
ampluaad. Nii töötavad näiteks Sigrid Viir, Laura Toots ja Flo Kasearu võrdlemisi omanäoliste käekirjadega kontseptuaalsete projektidega.
Tartu fotograafia osakonda iseloomustades viitaksin samuti ennekõike kahele tendentsile. Esiteks
kontseptuaalne, tugeva teoreetilise fooniga foto, mida käesoleval näitusel esindab Taavi Piibemann,
kelle loomingulises biograafias on olulisel kohal ka fotograafia kui tehnika enesekaemus. Vähem
fotokeskne, ent kohati veelgi kontseptuaalsem, on näiteks Toomas Thetloff, kes ka Piibemanniga
sageli koostööd teeb.
Teise loomingulise vaatenurga võiks nimetada metafüüsiliseks. Selle keskseks sarjaks nimetaksin
Toomas Kalve “Kanepi moefoto”. Ilmselt praktilistel põhjustel (koolis on ka tekstiilikunsti osakond)
on moefotol Tartus oluline koht, ent rahvusvahelise kaanoni forsseeritud teatraalsuse järgimise
kõrval iseloomustab Tartu moefotot sümbolistlik ülekuhjatus, mis muudab ta staarikultusele rajatud
maailmas võrdlemisi unikaalseks. Nii on ka Kalve portreed (käesoleval oksjonil foto nimega “Mäng”),
olenemata portreteeritavate kohalikust kuulsusest, üles ehitatud interjööri kuhjatud sümbolite
jutustusele, mitte isikuile.
Metafüüsika väljendub aga ka märksa konkreetsemalt, puhtalt sümbolismile rajatud sarjades,
nagu näiteks Madis Katzi “Profaanid ja Sakraalid”. Ent kui Katz töötab peaasjalikult kujunditega, mis
on foto tegemise hetkel reaalsete asjadena kaadris olemas, siis oluline koht on ka digitaalsetel kollaažidel, mis ammutavad oma jõu samuti just kujundlikust detailsusest ja sümboolsest ülekuhjatusest.
Varasematel oksjonitel on seda suunda esindanud näiteks Marge Nelk.
Selle kõrval eksisteerib veel väga palju autoreid ja lähenemisi, mis on kaudselt või otseselt seotud
nimetatud õppeasutustega, kui ka neist sõltumatud. Seekordse oksjoni kontekstis näiteks Lauri
Kulpsoo keskkonnafoto ja Andres Keili portree.

Indrek Grigor
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Alghind:

30 EUR
80

RUUDU RAHUMARU
“Eitus ja jaatus võtavad napsu”
Tehnika: fotolavastus, fotomanipulatsioon
Aasta: 2013
Mõõdud: 34x50 cm

Ruudu Rahumaru (1991)
Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, fotoosakond
(alates 2010).

KUNSTNIK: Eitusel ja jaatusel on vaja asju selgeks
rääkida traditsioonilistel viisidel. Selle pildi tegemise ajal oli väljas 20 kraadi külma. Lind oli
külalisesineja.
INDREK GRIGOR: Ruudu Rahumaru on enese
iseloomustamiseks öelnud, et teda köidab
jaburus. Midagi täpsemat ilmselt öelda ei saagi.
Rahumaru fotode jõud seisneb kontrollimatuses.
Ei ole sugugi kindel, et ta lõpuni teab, mis ta teeb,
ent kaose kaasamine lavastusse nii, et tulemus ei
mõju ei konstrueeritult ega labaselt, on tõestus
professionaalsest küpsusest.

Näitused: “Ruudu Rahumaru psühhedeelne
fotonäitus” – Vilsandi pärismuusikafestivalil ja
Tallinnas Uue Maailma tänavafestivalil (2013);
“OMG! See teeb pilti, kui ma siia vajutan” – galerii
Noorus, Tartu (2012); „Lõpu algus: kosmiline
maandamine eneserahu eesmärgil“ – korterinäitus Tartus (2011); Papergirli ühisnäitused nii
Mehhikos, Saksamaal kui ka Tartus (2011−2013).
„Näitustegevust korraldan regulaarsetel alustel,
kleepides igale poole üle maailma enda fotodest tehtud kleepse. Sellel aastal jõudsid need nii
Macchu Picu tippu kui ka Veneetsia biennaalile.“
Alates 2011 tegelenud Stencibility tänavakunsti
festivali korraldamisega; näituse “Pildid Tartu tänavakunstist” kuraator, Kaarsild (2013).
Veebileht: rahumaru.tumblr.com
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Alghind:
150 EUR

PATRIK TAMM
“Figures X, Y, Z”
Aasta: 2012
Tehnika ja tiraaž: foto 1/1
Mõõdud: 3x (72,5x52,5 cm)

KUNSTNIK: Aktifotod näituselt “Exposure - avalik

Patrik Tamm (1988)

paljastus”
INDREK GRIGOR: Kaunis, klassikaline aktiseeria.

Mingil abstraktsel, vormilisel tasandil on fotograafia väga konservatiivne distsipliin. Eriti
väljendub see aktifotos, kus me lihtsalt paratamatult peame tõdema, et inimkeha, meeleline
ilu ongi otseses mõttes igavene. Patrik Tamme
seeria on sisuliselt korraga nii ambitsioonitu kui
ka äärmuslikult ambitsioonikas. See on puhas,
formalistlik varju ja vormi mäng, ent samas on
selles ambitsioon igavesele ilule.

Haridus: Tartu Kunstikool, Tartu Kõrgem
Kunstikool.
Näitused: Aktinäitus “Exposure − avalik paljastus”
(Maris Savik ja Patrik Tamm) – Werneri kohvik,
Tartu (2012).
Veebileht: patriktamm.com
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Alghind:

215 EUR

DIANA TAMANE
Nimetu (seeriast “From My Family
Album II”)
Aasta: 2013
Tehnika ja tiraaž: pigmentfoto raamis 1/5+1 AO
Mõõdud: 60x70 cm
KUNSTNIK: Kasutan mälu toormaterjalina.

Subjektid kattuvad, ilmudes uutes kontekstides,
mille on kujundanud segunenud kogemused ja
ümberkorraldatud aeg. Siin on mäng, mis kompab
piire avaliku ja privaatse, mineviku ja oleviku,
tegelikkuse ja une vahel, ning vaatleb und tegelikkusena. Loomingus uurin identiteedi, mälu,
vahekorra ja perekonnaga seotud teemasid.
INDREK GRIGOR: Perekond on Diana Tamane

loomingu viimaste aastate olulisim teema ning
sari “From My Family Album” on ka palju tähelepanu pälvinud. Sarja väärtuslikkus seisneb
ennekõike selles, kuivõrd mitmekülgseks Tamane
on suutnud selle arendada. Lähisugulaste portreedelt liikus ta vanade albumifotode detailidele
ja käesoleva fotoga toob ta sisse kummastuse
juba foto enese füüsilisel tasandil, andes sõnamängule, mis viitab mälule ja unenäole kui teise
maailma sisenemisele, reaalse vormi – (mälu)pilt
(mälu)pildis.
Olgu teemaks perekond või muud suhted ja
kontekstid, iseloomustab Tamane töid vahetu

tegelikkuse otsimine. Visuaalne ausus nostalgilise poeetika asemel. Ent samas on ta fotod siiski
väga emotsionaalsed, kuid kui ausus tähendab
tihtipeale konflikti, sest tüli on ju see, mida me
unustada tahame, siis Tamane fotod on vastupidi
täis siirast lahkust ja enesekriitikat.

Diana Tamane (1986)
Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, fotograafia
(2006–2012); Escola Superior Artistica do Porto,
Erasmus (2009−2010); Janis Rozentals Riia Kunstikool (1998−2006). Täiendkoolitused: ISSP (Bas
Vroege ja Hans Van Der Meer, 2012); ISSP (Arno
Rafael Minkkenen, 2011); Photo España (Adriana
Lestido, 2010), ISSP (Tomas Agat Blonski, 2008).
Isiknäitused: “From my family album II” – Y
galerii, Tartu (2013); “From my family album I” – Y
galerii, Tartu (2012).
Valitud grupinäitused: “Luuserid. Üks vaade
muuseumi tulmetele” – Tartu Kunstimuuseum (2013); “Raditprieks” – Kalnciema kvartala
galerija, Riia (2012); “Middle Town Tandem” –
Depo, Istanbul (2012); “Cross Time” – galerii
Noorus, Tartu; Prospekto galerija, Vilnius (2012);
“Portucale” – Läti Fotograafia Muuseum, Riia
(2012); “OMG! See teeb pilti, kui ma siia vajutan” –
galerii Noorus, Tartu (2012).
Veebileht: www.dianatamane.com
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Alghind:

45 EUR

MIRJAM VARIK
“Kuidas püüda kassi”
Aasta: 2013
Tehnika ja tiraaž: kapatrükk 1/1
Mõõdud: 60x80 cm
KUNSTNIK:

“moondada end puuks järgnevaks viieks
aastaks ehk saab nõnda keskenduda
keskendumiseks on ju vaja rahu liikumatust”
(Andres Ehin)
Poeetilise linnamaastiku tajumine ja selles seiklemine. Urbanistlik korrastatus, kaootiline roheline
puhm. Käegakatsutavalt kaugel on kass.

INDREK GRIGOR: Mirjam Variku formalistlik linnapargi jäädvustus pakub oma teemavalikus ja
teostuses kunstiajaloolisi paralleele postimpressionistliku maalikunstiga. Kujutatu on oluline
vaid niivõrd kui ta pakub võimalust mängida
värvimassidega. Rohelised, kollased, valged on
nii tihedad ja eristamatud, et meenutavad pakse
värviklompe lõuendil ning vastsadanud vihmast
tekkinud veelombid sulatavad maaliliseks ka
muidu rangelt ruudulise platsi. See kummastav
tonaalne absurd keset linna lihtsalt nõudis täpselt
nii igavat kompositsiooni.
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Alghind:

50 EUR

MIRJAM VARIK
“Vend3”
Aasta: 2013
Tehnika ja tiraaž: kapatrükk 1/1
Mõõdud: 53x60 cm

KUNSTNIK:
“...suuremaks saades
tundsin et minus
miski on puudu
kõike mul oli ent
mõnikord leiti
et siiski ma olen
asotsiaalne element
minu ymber möllab
kaevab kakleb
liivakooke vormib
ja liiva pillub
yksteisele silma
tohutusuur liivakastimaailm”
(Johnny B. Isotamm)

INDREK GRIGOR: Kaunis klassikaline akt, kus
inimkeha vormiline ilu tuuakse esile samastades
seda looduslike vormidega. Liivadüünid on selles
kontekstis küll üliekspluateeritud foon, ent noore
fotograafi võimekus nii klassikalise materjaliga
töötamisel on muljetavaldav. Seda nii vormilisel
kui sisulisel tasandil. Taandada indiviid alasti
kehale ja kujutada ta sobivust kõiksusega, samas
kui küsimusena on püstitatud indiviidi sobivus
sootsiumisse, annab teemapüstitusele päevakajalisusest puhastatud mõõtme ja põhjendab
samas ka klassikalise, igal muul juhul liigromantilise vormi.

Mirjam Varik (1990)
Töö on aktifotosarjast “Vend”, kus painavaks
ja peamiseks on intiimsuse ja läheduse küsimused. Võtan arutluse alla üksikisiku arengu ja
tema sobitumist ühiskonda. Sarnasus ja sugulus
aitavad paremini mõista.

Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, fotograafia
eriala (alates 2010); Kunstuniversität Linz, graafiline disain ja fotograafia, Erasmus (2012–2013).
Valitud grupinäitused: „Porkuni“ – Y-Galerii,
Tartu (2012); “OMG! See teeb pilti, kui ma siia
vajutan” – galerii Noorus, Tartu (2012); „ID
Tartust“ – Narva Muuseum (2010).
Veebileht: sugugi.blogspot.com
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Alghind:

30 EUR

MERILIIS KASEMETS
“minemine”
Tehnika ja tiraaž: analoogfoto, skaneering, digitrükk
Mõõdud: 30x21 cm

KUNSTNIK:

Mets hüljatud majas.
Budapest.
Liiga soe suvepäev.

INDREK GRIGOR: Erakordselt võluv
foto, mille kompositsioonilises
keskmes tänavafoto traditsiooni
olulisim omadus – dünaamika.
Tänavafotograafiatraditsiooni
esiisa Henri Cartier-Bresson
seadis ka selle distsipliini
normid. Fotograaf peab tänaval
liikudes olema alati valmis
tabama seal toimuvat. Tänavad
on elus ja tänaval on elu ning
just seda peabki fotograaf jäädvustama. Eesmärgiks ei ole
sealjuures mitte situatsiooni
uudisväärtus või dramaatilisus,
vaid inimeksistentsi argine
absurd.

Meriliis Kasemets (1993)
Haridus: iseõppija.
Olen vaadanud pealt teiste
tegemist ja ise üles riputanud
ühe pisikese näituse koos Kulla
Laasiga: “Õnne nurk” (2013).
Veebileht: maailmonymmargune.blogspot.com
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Alghind:

350 EUR

TRIIN REBANE
“Akt hõberebasega”
Aasta: 2013
Tehnika: diasec, stereofoto
Mõõdud: 70x90 cm

KUNSTNIK: 3d ehk stereofoto
valmis Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafiaõpingute käigus
kursusel “Kehaline identiteet”.
“Akt hõberebasega” on teos,
mille puhul on oluline vaadata
rebasega tõtt. Ta püüab tulla
vaatajasse. Töö on trükitud
Diasec tehnikas, see on patendiga kaitstud protsess, mille
käigus foto raamitakse alumiiniumkomposiidi ja akrüülklaasi
vahele. Diaseci ainuke volitatud
valmistaja Skandinaavias on
Artproof.

INDREK GRIGOR: Triin Rebase

loomingus on tunda nii pärinemine Tartu Kõrgema Kunstikooli
fotoosakonnast kui ka noore
kunstniku otsingud. Oksjonile
esitatud, ilmselt autoportreeline “Akt hõberebasega” mõjub
selles kontekstis suisa tähenduslikult. TKK fotos olulisel kohal
seisvat kõrki moefoto esteetikat
kehastab kallis karusnahk. Teose
professionaalne vormistus
ja 3D ärakasutamine sisulise
efekti saavutamiseks viitavad
rangele kontseptuaalsele läbimõeldusele. Noore kunstniku
professionaalsetes oskustes ei
ole põhjust kahelda, kuid foto
julmas ekshibitsionismis –
vaata mulle (Rebasele) silma –,
modelli poosi lihtsuses ja juhuslikus foonis on otsekohesust ja
siirust, mida vaid noor kunstnik
enesele lubada saab.

Triin Rebane (1987)
Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, fotograafia (2009–2013);
Erasmus stipendium, Escola
Superior Artistica do Porto,
Portugal (2011–2012); Tallinna
Polütehnikum, fotograafia
(2006–2008).
Va l i t u d g r u p i n ä i t u s e d :
“Punctum” – Draakoni galerii,
Tallinn (2013); „Kaleidoskoop“ – Jõhvi Kontserdimaja
(2013); „Cross Time“ – Gallery
Prospekto, Vilnius (2012); „ID
Tartu“– galerii Noorus, Tartu
(2011); „Osta elevant ära“ –
galerii Noorus, Tartu (2011).
Veebileht:
rebanetriin.tumblr.com
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Alghind:

200 EUR
MIHKEL ILUS
“V nagu vabšee”
(seeriast “V”)
Aasta: 2013
Tehnika: õli ja aerosool lõuendil
Mõõdud: 80x60 cm

KUNSTNIK: “V” on konfliktne
seeria, tegeledes vastuoludega.
Seeria varieerub autori aatelistest ja identiteediküsimustest,
kuni pehmete esteetiliste probleemideni. Viimatimainitut
esindabki “V nagu vabšee”, milles
tegelane nimega kompositsioon
on kahevahelolekus ja mõtleb:
“Kas tööada formaadiga kaasa
või sellele vastu?”

KADRI ASMER: Mihkel Ilusa
loomingulist kulgemist on olnud
huvitav jälgida – noor kunstnik,
kes suudab võimekalt töötada
väga erinevate tehnikate ja
meediumitega ning kes oma
tuttava käekirja juures pakub
alati midagi uut. Mitmete isikunäituste ja kunstiprojektidega
on ta pälvinud laialdast tähelepanu ning möödunud aastal
ka Eesti Kultuurkapitali poolt
antava Eduard Wiiralti nimelise
stipendiumi. “V nagu vabšee” on

tõlgendatav kõige elementaarsemate kunstiterminite kaudu,
kuid ometi on siin tajutav kunstniku mõnetine mässumeelsus,
astudes aerosooliga vastu klassikalisele õlivärvile ja lõuendile.

Mihkel Ilus (1987)
Haridus: Vabad kunstid, MA
(alates 2010); Tartu Ülikool,
maalikunst, BA (2006–2010).
Valitud näitused: “Robusto”
(isiknäitus) – Draakoni galerii,
Tallinn (2013); “Kahesuuna-

line tänav. Kaasaegne Eesti
maal” (koos Allsalu, Maripuu ja
Toomikuga) – Korfu linnagalerii, Kreeka (2013).
Perfomance’id: “There is no
Japan” – festival “Seanahk”,
Haapsalu lennujaam (2011);
“Kapriisid” (etendus ja näitus
koos Henri Hütt’iga) – Kanuti
Gildi SAAL, Tallinn (2011).
Preemiad: Eduard Wiiralti nimeline noore kunstniku preemia
(2013).
Veebileht: mihkelilus.com
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Alghind:

350 EUR

JOHANNA MUDIST
“Hingemaastik”
Aasta: 2013
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 99,5x129 cm

“Hingemaastik” on hea näide,
kuidas suurte vertikaalsete ja
nurgeliste värvipindadega on
loodud maitsekas ja tugevalt
koos püsiv kompositsioon.

Johanna Mudist (1991)
K U N S TN I K : M a a l v a l m i s
Soomes Imatras vahetusõpilase perioodi aegu, kui mind
üha enam hakkas paeluma
abstraktne kunst. Tegemist on
esikteosega, millele järgnes
sama emotsiooniga seeria,
milles järjest enam püüdlesin
lihtsate vormide poole. Maalikunsti puhul köidab mind enim
kompositsioonilise harmoonia
otsimine ja värvide omavahelised suhted.

KADRI ASMER: Geomeetriline abstraktsionism on
puhas visuaalne elamus, mille
eesmärk üldjoontes ei ole
tegeleda emotsionaalsete või
eksistentsiaalsete küsimustega.
See keskendub värvi ja vormi
suhetele, nende omavahelisele
dialoogile ja kooskõlale. Sellist
lähenemist aluseks võttes on
tegemist üsnagi kompromissitu
abstraktsionismi vormiga, mille
mõjusus sõltub esmajoones
kunstniku tundlikust värvimeelest ja suutlikkusest siduda
elemendid harmooniliseks tervikuks. Johanna Mudisti maal

Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, Maal ja maalingute
restaureerimine (alates 2010);
Erasmuse stipendium, Saimaa
University of Applied Sciences
(2013).
Näitused: 2013 “Muuntujat” –
Soomes Stocfose Art Fair (2013);
„Alasti mina” – Pärnu Linnagalerii Kunstnikemaja (2013);
“Pärast lõppu” – TKK Nooruse
galerii (2012).
Veebileht: johannamudist.
wordpress.com
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Alghind:

150 EUR

Alghind:

150 EUR

KÄRT HAMMER
Aasta: mõlemal 2013
Tehnika: akrüülid lõuendil
Mõõdud: mõlemal 73x92 cm

KUNSTNIK: Teosed isikunäituselt “Uni” (Haus
galerii, 2013). Oluline on värv, joon ja emotsioon.
Kunst on tunnetamise küsimus. Ta kas kõnetab
või ei kõneta oma publikut. Tunnetamise ja kõnetamise puhul on aga tekst ning sõnad alati ja
igavesti üleliigsed. Ükski sõna pole võimeline
kunsti adekvaatselt tõlgendama. Kunst kui selline
on täiesti iseseisev meedium, mis väljendub
igaühele täiesti individuaalselt.
KADRI ASMER: Näitus „Uni“ oli Kärt Hammeri
teine isikunäitus, millega kunstnik oma sõnul
määratles ja otsis paralleele une, unenägude ja
kunsti vahel: „Uni on miski, mis on meile kõigile
tuttav, kuid mida on võimatu täielikult mõista
ja tõlgendada. Meid tabavad emotsioonid ja
aimdused, kuid need ei anna meile konkreetseid
vastuseid. Sama olukord seob meid kunstiga.“
Kärt Hammeri uneteemaline sari kujutab endast
jõuliseid ja ekspressiivseid abstraktsioone ning
poolfiguratiivseid kompositsioone, kus omavahel
põrkuvad ja põimuvad selged puhtad värvipinnad.

Kärt Hammer (1988)
Haridus: Pelgulinna Gümnaasium, kunstiklass
(2001–2007); Sally Kunstikool (1991–2007)
Valik isikunäitusi: „Vaikuse Esteetika“ – Võru
Linnagalerii (2013); „Uni“ – Haus galerii, Tallinn
(2013); „4“ – Deco galerii, Tallinn (2009).
Valik grupinäitusi: “S’i Fossi Foco” – Villa Monastero, Varenna, Itaalia (2013), Joonistustriennaal
„MANU PROPRIA/OMA KÄEGA“ – Aatrium galerii,
Tallinn (2009); “Improvisatsioon” – Tallinna Kunstihoone (2006).
Veebileht: http://krthammer.com
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Alghind:

250 EUR
MinaJaLydia
“err:)r”
Aasta: 2013
Tehnika: ristpiste ja aerosool lõuendil
Mõõdud: 40x40 cm

KUNSTNIK: :) on üks enimkasutatumaid sümboleid maailmas. Totakalt kollane naerunägu on
ameerikaliku keepsmile-suhtumise võrdkujuks:
kogu aeg tuleb naeratada. See pilt räägib sellest,
kuidas jube raske on teha ilusat nägu, kui tegelikult
on koodis viga − tikitud visuaal on tekkinud pildifaili
katkisest, moondunud koodist. Erroris naerunäo
kujutist on viimase aasta jooksul eksponeeritud
värvituna Tartu, Riia, Berliini ja Hamburgi tänavatel,
näitusel Affenfausti galeriis (Hamburg) ning tänavakunstifestivalidel Helsingis ja Pärnus.
Enamik mu töid tegeleb (info) kodeerimise ja
dekodeerimisega ning vigadega, mis toimuvad
selle käigus. Lihtsamad näited on linnatänavatelt leitavad tekstid, mis on morse-, binaar-,
html-koodis, punktkirjas, viipekeeles jne. Aga ka
neljajalgne Myrtle Corbin, kelle DNA-koodis on
viga, kahjustada saanud failikoodiga pildid arvutist
või visuaal hangunud telekaekraanist. Arvan, et
vead on huvitavad ja visuaalselt kaunid, näiteks
kommunikatsiooniteooria kohaselt saab uus
informatsioon tekkida vaid vigasest sõnumi dekodeerimisest, sest selle 100protsendilisel mõistmisel
ei teki midagi uut juurde.

INDREK GRIGOR: MinaJaLydia on Tartu tänavakunsti üks olulisemaid autoreid, kelle loomingu
muudab omanäoliseks hoidumine žanrispetsiifikast nii sisus kui vormis, nagu näiteks sotsiaalne
kriitika sisu tasandil või emblemaatilised tegelaskujud vormilise lahendusena. MinaJaLydia ei
käsitle tänavat galeriist erineva ekspositsiooni
pinnana: kõike, mida võib teha tänapäeva kujutavas kunstis, võib teha ka tänaval. Nii keskenduvad
MinaJaLydia tuntumad tööd kodeerimise, dekodeerimise probleemile, ent teevad seda viisil, mis
ei ole n.ö tänavaspetsiifiline.

MinaJaLydia (tänavatel alates 2006. aastast)
Grupinäitused: “Viirastus” – festival “Sõnum
seinal”, Pärnu (2013); “Protsessi” – Prosessifestivaali, Helsingi (2013); “Eesti kunstiskeenede
arheoloogia ja tulevik” – KUMU (2012); “NeoKakofoonia” – InGraafika festival, Tallinn (2012);
“Eesti tänavakunstnikud” – Y galerii, Tartu (2012).
Leidnud äramärkimist nii Berliini kui Hamburgi
tänavakunstiblogides.
Veebileht: minajalydia.tumblr.com
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Alghind:

600 EUR
KIWA
“kirjakoht”
Aasta: 2012
Tehnika: joonistus lõuendil
Mõõdud: 81x100 cm

KUNSTNIK: Teos sarjast “/---/”, mille tellis 2012.
aastal Tallinna Joonistustriennaal Anu Juuraku
kuraatorprojekti „Vaikne revolutsioon“ jaoks. Teose
metodoloogia on juhuslikkuse printsiibil tsitaatidele valede allikate omistamine ja uurimine, mis
tähendust need sellisena genereerima hakkavad.
Märksõnad on plagiaatlus, vägivaldne omistamine,
originaalsus, random factor, noise. Teoses on
viide nii Lääne kultuuri tüvitekstile kui tehnoloogiale, mis on dramaatiliselt muutnud viisi, kuidas
kogeme tegelikkust ja maailmaga suhtleme. Varasemal perioodil määratletud postmodernism on
lõppenud või sügavas kriisis: multikultuurilisuse
ja identiteedi diskursust varjutab globaliseeruv
kreoolistumine; kultuuriline relativism ja dekonstruktsioon on asendunud metamodernistliku
universaalsusega. Kultuurilise relativismi errorid
saavad järgmises faasis keskseks.
INDREK GRIGOR: Kiwa on ühe oma loomingulist võttestikku kirjeldava meetodina nimetanud
funktsionaalset väärinterpretatsiooni. See on
millegi või kellegi teadlik vääriti tõlgendamine,
eesmärgiga saavutada uus, senisest fundamentaalselt erinev arusaamine.
Nii moodustas Kiwa viimase isikunäituse
tuumiku Vaal galeriis kollektsioon filmikaadreid,
kus osatäitja suust kõlab sõna „Nothing“.
Kommunikatsiooni võimatuse, sõnumi puudumise kujutamine sõnumina on Kiwa jaoks

viimastel aastatel olnud üks olulisimaid loomingulisi väljakutseid. Ent nii nagu Kiwa leidis terve
hulga viise mitte millegi kujutamiseks, nii on ta
saavutanud ka erakordse oskuslikkuse kommunikatsiooni mitte aset leidmise kujutamiseks. Arvuti
formaalse keele absurdsete situatsioonide ärakasutamine on sealjuures üks ta meelisvõtteid.

Kiwa on kunsti piire mittetunnustav kunstnik,
esimese kunstnikuna Eestis alustas ta 90ndatel
järjekindlat eklektika praktikat, töötades iga
teose puhul erinevates meediates: video, maal,
heli, performance, installatsioon, tekst, kureerimine. Viimase kahekümne aasta jooksul on
ta teinud kolmkümmend isiknäitust, esinenud
paarisajal ühisnäitusel ja festivalil üle maailma,
kirjutanud kolm raamatut ja lindistanud tundide
kaupa eksperimentaalset muusikat. Olles rahulolematu Eesti kunstimaailmaga, on ta tegutsenud
ka aktivisti, organiseerija ja kuraatorina. Käesoleval aastal ilmus tal kataloog “enter the untitled”
ning koos Terje Toomistuga korraldas ta Eesti
Rahva Muuseumi hittnäituse „Nõukogude lillelapsed“, mida külastas 10 000 inimest. Kiwa
teosed kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi, Tartu
Kunstimuuseumi ning Euroopa ja Ameerika
erakogudesse.
Veebileht: www.kiwanoid.com
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Alghind:

300 EUR

REIMO VÕSA-TANGSOO
Pilt seeriast “Pidu katku ajal /
Fiesta la Peste”

sealjuures vaatajate otsene kaasamine teosesse
kineetilise kunsti klassikaliste võtetega nagu vända
keerutamise ja muude lihtsate võtetega.
Ansipi ja teiste kuulsate poliitikute pea kleepimine erinevatele kehadele on internetis võrdlemisi
levinud võte. Võsa-Tangsoo võttis kehaks enese
kui valija keha ja lasi näituse külastajail galeriis
koostada erinevaid valitsuskabinette oma keha
mulaažidel päid vahetades. Lihtne ja efektiivne
meeldetuletus, kuid samas ka küsimus, kelle käes
on võim?
Oksjonile esitatud foto ei oma küll enam algset
kineetilisust, ent on väärtuslik kui näituseprojekti
kontekstist lähtuv ja sellest osa oma tähenduslikkusest ammutav, sõltumatu teos.

Aasta: 2008
Tehnika ja tiraaž: pigmentprint/diasec.
2/5+2 autorikoopiat
Mõõdud: 30x30 cm

Reimo Võsa-Tangsoo (1976)

KUNSTNIK: Töö valmis 2008. aastal näitusele
“Pidu katku ajal / Fiesta la Peste” Hobusepea
galeriis. Näitusel püüdsin peamiselt nähtavaks
muuta demokraatia võimalikke probleeme ning
asjaolu, et kohati on meie vabadus näiline. Kasutasin Äripäeva pildipangast leitud fotosid antud
hetke ministrite näopiltidega ning kleepisin need
üsna vägivaldselt enda keha külge, varjamata
montaaži. Antud töö on üks kolmeteistkümnest
sellisest fotost. Galerii alumisel korrusel andsin
külastajatele võimaluse kokku panna endale
meelepärasema valitsuse.

Valitud isikunäitused: „Testsüsteem 1.1 / Siin
pole midagi vaadata” – Hobuspea galerii, Tallinn
(2012); „Tahtsime kõige paremat…/We wanted
the best…” – Y galerii, Tartu (2011); „Pidu katku
ajal/Fiesta la Peste” – Hobusepea galerii, Tallinn
(2008) ja Galerie STP für osteuropäische fotografie, Greifswald, Saksamaa (2011).

INDREK GRIGOR: Reimo Võsa-Tangsoo kasutab
kunstimeediumit reaalteadusliku analüüsi vahendite rikastamiseks, olles sealjuures ennekõike
poliitiliselt angažeeritud. Tema eripäraks on

Haridus: Eesti Kunstiakadeemia, fotograafia eriala,
MA (2011), BA (2005); Tallinna Pedagoogikaülikool,
kunstiõpetaja eriala (1999–2002, lõpetamata).

Valitud grupinäitused: “Mälestusi külmast
utoopiast” – Tallinna Kunstihoone (2012);
“Muuseumi failid I: Kogutud printsiibid” – Eesti
Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tallinn (2011); „Illusion of Inclusion” – Vartai galerii, Vilnius (2010);
„What Drives Baltic” – Galerii Supernova, Riia
(2010).
Veebileht: foku.ee/about/reimo-vosa-tangsoo
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Alghind:

400 EUR

KUNSTNIK: “Kasutatud kirjandus” on seeria, mis
koosneb valgusmikroskoobiga pildistatud punktidest mulle oluliste tekstide lõppudest. Antud
foto on tehtud Arkadi ja Boriss Strugatski raamatu
“Väljasõit rohelisse” lõpust. Valisin pildistamiseks
just lõpu-punktuatsiooni, sest soovin märkida
ära tekste kui tervikuid. Paberi kolmemõõtmeline struktuur avab end võimsal suurendusel ja
võimaldab näha paralleele teist laadi kiududega
tekstide sihtpunktis, neuronites.
INDREK GRIGOR: 2007. aastal valminud sari
„Kasutatud kirjandus“, millesse ka käesolev foto
kuulub, on Taavi Piibemanni üks legendaarsemaid
töid. Korduvalt eksponeeritud nii Eestis kui ka
väljaspool, jõudis see sari lõpuks ka Eesti Kunstimuuseumi kogusse.
Piibemanni foto näol näib tegemist olevat
kontseptuaalse aktiga, kirjaliku teksti visualiseerimisega, antud juhul aga mitte verbaalselt
esitatud narratiivi pildilise lavastamise, vaid teksti
enese pildina esitamise kaudu. Siit võib oletada,
et raamatus sisalduvast loost märksa rohkem
huvitab Piibemanni raamat ise, kirjandusteose
portreteerimine. See on hommage Piibemanni
mõjutanud kirjanikele – need on need raamatud,
mis loevad.

Taavi Piibemann (1977)

TAAVI PIIBEMANN
“Boris and Arkadi StrugatskiRoadside Picnic” seeriast “Kasutatud kirjandus: punktuatsioon
mulle oluliste tekstide lõppudest”
Aasta: print aastast 2010
Tehnika ja tiraaž: pigmenttrükk (Hahnemühle Photo Rag paber) alumiiniumkomposiidil,
raamitud tumeda puitliistuga, paspartuuga.
Tiraaž 5 (1/5) + 1 autorieksemplar.
Mõõdud: 60x74cm, foto 45x60 cm

Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, fotograafia
(2007).
Valitud grupinäitused: “Next To Nothing” –
EKKM, Tallinn (2010); “Stiimuli puudumine / Lack
of Stimulus” (koos Kiwa ja Toomas Thetloffiga) –
Gallery Rivoli 59, Pariis (2010); Swedbank Art
Award 2008, – KUMU, Tallinn (2008).
Isikunäitused: “Kasutatud kirjandus” – Tartu
kunstikooli galerii (2007); [ ] – Viinistu kunstimuuseum (2004).
Esindatud Eesti Kunstimuuseumi kogus ja
erakogudes.
Veebileht: cargocollective.com/piibemann
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RENEE ALTROV
“Kohupiimakook”

Alghind:

400 EUR

Aasta: 2012
Tehnika ja tiraaž: foto alumiiniumil vahtrapuust
muuseumiklaasiga raamis, 1/1
Mõõdud: 4x58x40 cm

edasi, tungides juba ka objekti struktuuri. Kontseptuaalsel tasandil võiks öelda, et kujutatud on
maailmakorda. Et reaalselt on tegemist kohupiimakoogiga, näitab autori enesekriitika olemasolu.
Perfektne tehniline teostus on taolise esteetika
juures kõik. Tundub, et Altrov valis ArtProofi
stipendiumi eest tehtavaks sarjaks taolise projekti
teades, et teistkordset võimalust oma töid nii
tehniliselt vormistada ei pruugi enam tekkida,
kuigi idealistlikult võiks ju oletada, et autor olles
teadlik vormist, valis sellele sobiva sisu.

Renee Altrov (1985)
KUNSTNIK: Uurin, kuidas vabaneda elu jooksul
kogunenud emotsionaalsetest reaktsioonidest,
mis tekivad kokkupuutest mulle lähedaseks
saanud asjadega. Korrates lapseea lemmiktegevust − esemete detailide lammutamisest saadud
kogemust, avastan, et demonteeritud ja oma argiselt harjumuspärase funktsiooni kaotanud objekt
sunnib end värskelt vaatama; muutub uueks ja
rikkumatuks, just nagu läbi lapsesilmade nähtuks.
INDREK GRIGOR: Renee Altrov on ArtProofi
noore fotokunstniku stipendiumi võitja 2012.
aastal. Käesolev foto on osa tema laureaadinäituselt, millega ta kaitses ka oma diplomit Tartu
Kõrgemas Kunstikoolis.
Asjade süsteemne ülespildistamise on üks
fotograafia ajaloo olulisi peatükke. Fotograafiaga
seotud objektiivsuse müüt omandab selles praktikas erilise rolli. Minimalistlik esteetika seguneb
steriilse detailsusega. Pelk objektiviseerimine on
Altrovi projekti puhul viidud veel sammukese

Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, fotoosakond
(2012).
Näitused: “Laps minu täiskasvanud kehas”
(ArtProofi noore fotokunstniku preemianäitus) –
Tallinna Linnagalerii, Tartu Kaubahalli galerii, Evald
Okase muuseum, Haapsalu ja Pärnu kunstnike
maja galerii (2012).
Valitud grupinäitused: “6x6” – Y-galerii, Tartu
(2011) ja kohvik Boheem, Tallinn (2012); “Kassarlased oma kodulävel” – Kassari muuseum,
Hiiumaa (2010); “Rikutud noorus” – Pärmivabrik,
Tartu (2010); “Õnnekonverents” – galerii Noorus,
Tartu (2010).
Preemiad: ArtProofi noore fotokunstniku stipendium (2012).
Veebileht: reneealtrov.tumblr.com
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Alghind:

55 EUR

LAURI KULPSOO
“Kollane”
Aasta: 2013
Tehnika ja tiraaž: värvifoto, 1/5
Mõõdud: 30x45 cm

KUNSTNIK: Pildistan vaikselt ja
märkamatult nagu hajub õhku
suits; järjepidevalt ja kindlalt
nagu kasvab puu; ettearvamatult ja võimsalt nagu tõuseb
lendu kuldnokaparv. Nii märkan
igapäevaseid pisikesi tavalisi
hetki ja asju, mis muidu jääksidki kurvalt märkamist ootama.
Nad kõik on alati siinsamas,
käeulatuses, nina all, nurga
taga – tuleb lihtsalt peatuda ja
sissejuurdunud liikumismustritest hetkeks välja astuda.

INDREK GRIGOR: Lauri Kulpsood võib pidada Tartuga
seostatava boheemlasliku väikelinna idüllilise keskkonna üheks
olulisimaks visualiseerijaks.
Nii identifitseerubki Kulpsoo
ennekõike keskkonnafotograafiks, sest kui inimesed, reeglina
tartlased ta töödel ka figureerivad, siis on nad ennekõike osa
keskkonnast, mitte iseseisvad
subjektid. Ja teistpidi võetuna
ei ole ta fotodel kujutatu näol
tegemist iseseisva maastiku,
vaid just elu(s)keskkonnaga.
Kulpsoo poeetika võlu peitub
soojades ning sügavates
värvides ja tonaalses kontrastsuses, milles kujutatud
dokumentaalne, justkui elust
enesest pärinev on fotograafi
tahte läbi jäädvustatud emotsionaalseks sissevaateks idülli
kui sellisesse.

Lauri Kulpsoo (1978)
Haridus: Tartu Ülikool,
geograafia.
Isikunäitused: “Elavik” – Tamme
raamatukogu, Tartu (2013); “Elu
isu“ – Loov galerii, Tartu (2010);
„Elame veel!“ – Tampere maja,
Tartu (2009).
Lauri Kulpsoo on töötanud fotograafina ajalehes Postimees ja
ajakirjas Pere ja Kodu. Lisaks on
teinud kaastööd veel mitmele
Eesti ja Soome meediaväljaandele. Kulpsoo on mänginud
trumme ansamblites Lloyd,
Tartu Popi ja Roki Instituut, Jaan
Pärn ja Pahad Seemned, Honey
Power ning Kuma. Alates 2003.
aastast on Kulpsoo olnud teatrifestivali DRAAMA fotograafiks,
alates 2008. aasta sügisest teeb
ta „Fantaasia“ saateid Klassikaraadios ning pildistab erinevatele
kirjastustele kokaraamatuid.
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TOOMAS
KALVE

Alghind:

220 EUR

“Mäng”
Aasta: 1998
Tehnika ja tiraaž: hõbeprint,
kontaktkoopia, koloreeritud, 3/7
Mõõdud: 18x24 (koos raamiga 30x40 cm)

KUNSTNIK: Töötasin kogu
aeg ja kui sattus motiiv kujunema, siis pildistasin, ei mingit
kontseptsiooni. Foto on tehtud
Supilinnas Herne tänava korteris,
tulid mõned sõbrad külla, fiiling
ja valgus klappis – nii sellised
pildid sünnivadki.

INDREK GRIGOR: Töötades
kla ssikal is e su urefo r m aa dilise fototehnikaga, mille
ülesseadmine on omaette
töö, iseloomustab kogu Kalve
loomingut staatilisus. Ent ka
suurem osa ülejäänud Kalve
esteetikast on tagasiviidav just
tema poolt kasutatavale tehnikale. Fotode detailirohkus ja
-täpsus on võimalik vaid tänu
suureformaadilise tehnika
võimekusele seda edastada.
Mustvalge või seepias koloriit
on nii kummardus ajaloolise
tehnika ajaloolisele toonile, kuid
tihtipeale tingitud ka sellest, et
negatiiv, millele Kalve pildistab,
ongi sama vana kui tehnika,
mida ta kasutab.
Maagia Kalve töödesse toob
aga lõpuks fotograafia esteetika ajaloo kombineerimine

tänapäevaga. Esmapilgul on
kõik ajalootruu, ent siis algavad
väikesed narratiivsed kõrvalekalded, mis sellel fotol ikkagi
toimub ja miks. See kummastus
omandab, ennekõike just
kuhjatud detailide kaudu, metafüüsiline mõõtme, mis on Kalve
loomingu keskseks paleks. Kuid
kõrgema kunstikooli fotoosakonna õppejõu töö kaudu on
see märkimisväärselt mõjutanud
ka Eesti noori fotograafe, käesoleva oksjoni valiku kontekstis
Alan Proosat ja Madis Katzi.

Toomas Kalve (1965)
Töö: Fotograafia õppejõud
ja fotokeskuse meister Tartu
Kõrgemas Kunstikoolis (alates
1999); kunstnike koloonia
“Kütioru Avatud Ateljee” asutajaliige (1996).
Osalenud näitustel alates 1984.
aastast, kokku teinud üle 40
isikunäituse Eestis, Euroopas ja
Venemaal.
Valitud isikunäitused: „Tagasi
Pariisis” – Eesti suursaatkond

Pariisis (2009); Setu-pildid
Soomes, Sysmä Kirjäkülas
(2009); Ülevaatenäitus Prantsusmaal , Saint- cyr- sur-Loire-s,
EV juubeliaasta ürituste raames
(2008); “Tartu Botaanikaaed
1987–2004” – Helsingi ülikooli
botaanikaaed (2004).
Valitud ühisnäitused: „Kanepi
moefoto“ (koos Madis Katziga)
Kanepis ja Tallinnas (2009);
„Eskapistid” – Kunstihoone
galerii, Tallinn (2008); “Similar
Spaces” – Briti Parlament,
London (2004); “Puudumise
kohalolu” – Rael Artel Galerii,
Pärnu (2004).
Esindatud Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Linnamuuseumi
kogus ning erakogudes.
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180 EUR

MADIS KATZ
„Lumivalgeke / Snow White”
Aasta: 2006/2013
Tehnika ja tiraaž: digitrükk, B-1/55
Mõõdud: 30x30 cm

KUNSTNIK: Antud töö kuulub
seeriasse “Sakraalid. Metam o r fo o s i d ”, m i s t e g e l e b
püha-temaatika ja tekstide
kõnetamisega kaasaegses ühiskonnas. Vt ka: püha müristus,
holy shit, holy motors, peenike
püha, püha palg, püha palk;
http://www.eki.ee/dict/ekss/
index.cgi?Q=p%C3%BCha&F=M.

INDREK GRIGOR: Madis Katzi
loomingut iseloomustavad
ennekõike vastuolud. Ühelt
poolt on Katzi looming väga
poeetiline, teisalt on ta kriitiline
kõigi teose sisu tasandil esinevate ülevate väärtuste suhtes.
Kuid ta ei asenda norme nende
ko n t s e p t u a a l s e te ü m b e rsõnastustega, jäädes truuks
klassikalisele või heamaitselisele
vormi ideaalile, sest ka kunstiteooria suhtes on ta kriitiline.
Kahtluse alla seab Katz vaid sisu-

lised ideaalid, mitte aga vormi,
rõhutades sellega asjaolu,
et teadvustatud kriitilisus ei
tähenda nihilistlikku hävitamist.
Sisust lahutatud kompositsioon
kui visuaalne iseväärtus on Katzi
jaoks ilmselt kunstiteose puutumatu tuum, samas kui jutustav,
väärtushinnanguline sisu on
hälve.
Luunja kasvuhooned modelli
foonil on Tartu lokaalse kultusobjektina selge sisuline iroonia
religioosse sakraalsuse ainetel,
samuti nagu lilleõie asendamine
kondoomide kimbuga, ent foto
kompositsioon, kauni modelli
abstraktne graatsia püsib kui
absoluut. Kunstivälistest väärtustest vabastatud ilu on selle
foto aines.

Madis Kats (1983)
Haridus: Tartu Ülikool, semiootika ja kulturoloogia (2007-2012);
Tartu Kõrgem Kunstikool, fotograafia eriala (2002–2007).
Valitud näitused: Artishok
biennaal – Eesti Kaasaegse
Kunsti Muuseum (EKKM), Tallinn
(2012); „Kuldvasikas“ (grupinäitus) – Tartu Kunstimaja
(2010); „Riburajad” – Y galerii,
Taru (2009); „Kanepi moefoto”
(koos Toomas Kalvega) – Kanepi
ja Tallinn (2009); “Eskapistid” –
Tallinna Kunstihoone galerii.
Kujundused: Tartu ja maailma
kultuurilehe Müürileht kujundaja alates 2010. aastast;
Mihkel Kaevatsi luulekogu „Eile
hommikul ja täna” kujundus
(2009).
Veebileht: www.puu.planet.ee
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100 EUR

Andres Keil (1974)
Haridus: Tartu Ülikool, eesti
f i l ol o o g i a ( 19 9 4 −19 9 6 j a
1998−1999); EMTA Kõrgem
L av a k u n s t i ko ol , l av a s t a j a
(1996−1998).

ANDRES KEIL
“Anna portree metsas”
Aasta: 2012
Tehnika ja tiraaž: analoogfoto, skaneering,
digitrükk. 1/1 2012
Mõõdud: 140x100 cm

KUNSTNIK: Me oleme väiksed.
Arvult, kapatsiteedilt, võrdluses
venelastega või sakslastega. Ja
ma otsime alati eesti arhetüüpe.
Tahes-tahtmata. Ja vist on meil
ka lihtsamapoolne neid leida.
Kultuuriruum ja isekirjutatud
ajalugu on õhuke ja lühike.
Kitzbergi Tiina on arhetüüp. Aga
Anna ei ole eestlane.

INDREK GRIGOR: Andres
Keili portreid iseloomustab
kontrastsus, keskendumine
portreteeritu näole, ennekõike
silmadele. ja modelli tabamine
võimalikult ekspressiivse ilmega.
On tunda valitud kaadrile
eelnenud võtetega kogunenud
hoogu ja võib aimata järgnevate
käigus toimunud pingelangust.

Isikunäitused: “eXpressionismus” – TAM Galerii, Tallinn
(2012); “Sajandi sada kineasti” –
Eesti filmi sajandipeol ja
erinevais paigus üle Eesti (2012);
“Inimesed 2” – Vanemuise väike
maja, Tartu (2012), “Erilised
inimesed” – Loov galerii, Tartu
(2011).
Andres Keil on töötanud
vabakutselise teatrilavastaja,
kirjaniku, kriitiku, kujundaja ja
kunstnikuna. Koos Jaak Kilmi ja
Siim Sillamaaga veab ta Tartu
Loomemajanduskeskuses fotoja filmikompaniid Pimik.
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260 EUR

ALAN PROOSA
Nimeta / Untitled
Aasta: 2006/2013
Tehnika ja tiraaž: fotoalumiinium, 1/1
Mõõdud: 110x76 cm

KUNSTNIK: Foto on esialgselt
pildistatud aastal 2007 ilmunud
moekalendri tarvis.
Mood: Triinu Pungits.

INDREK GRIGOR: Selle foto
puhul võib rääkida koolkondliku
ikonograafia üleküllusest. Triinu
Pungitsa omanäoline moelooming on jäänud ületamatuks
kujundiks ning modell Kaisa
Eiche on sellega lahutamatult
seotud. Teatraalse narratiivi,
milles seda komplekti meenutatakse, on aga suuresti loonud
Alan Proosa.
Ülev staatilisus on moefoto
esteetikale üdiomane, ent

Pungitsa kujundikeskse disaini
kohtumine Tartu fotograafide
seas viljeldava ülepaisutatud
sümbolismiga annab staaripõhisele lavastuslikkusele ajatu,
metafüüsilise mõõtme.

Alan Proosa (1978)
Haridus: Tartu Ülikool, semiootika ja kultuuriteooria; Tartu
Kõrgem Kunstikool, fotograafia
(2006).

november“ – Y-galerii, Tartu
(2011); „Unustamise register“
(TKK diplomitöö) – Rael
Artel Galerii (2006); „profaansakraalne“ – Tartu Kunstimaja
(2003).
Lisaks fotograafiale, tegev
audio-visuaalse ja performancekunstnikuna ning muusikuna.
Töötanud fotograafia õppejõuna
Eesti Kunstiakadeemias ning
Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.
Veebileht: alanproosa.com

Valitud näitused: „Hematoom“
(miniatuuride näitus) – Oulu
Kunstnike Liidu galerii, Soome
(2012); isikunäitus „horisondid.
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300 EUR
ANNA-STINA TREUMUND
“Alfred”
Aasta: 2012
Tehnika ja tiraaž: pigmentfoto, 1/4+ 2
Mõõdud: 85x87 cm
KUNSTNIK: “Alfred” kuulub
näitusesarja “Lilli, Reed, Frieda,
Sabine, Eha, Malle, Alfred, Rein
ja Mari”, kus rekonstrueerisin
ja visualiseerisin seitse lugu,
mida juhivad Eestis ja Liivimaal 19.−20. sajandini elanud
ebakonventsionaalsed naised.
Naised, kes armastasid teist
naist ja ei varjanud seda. Naised,
kes eneseväljendusvõimaluste
ja suurema vabaduse nimel
keeldusid elamast sellises naiserollis, mida ühiskond neilt ootas.
Tegelaskujud on eri ajastust
ning sotsiaalsest klassist. Mind
huvitab, kuidas need naised
elasid, kuidas neisse suhtuti ning
milliseks kujunes nende elu.
Karakterite kujundamisel kasutasin allikana kohtudokumente,
vanu ajalehti ning legende ja
lugusid.

INDREK GRIGOR: Anna-Stina
Treumund on Eesti fotokunsti
vast tugevaimate seeriate autor.
Asetades oma fotode sisulise
sõnumi võrdlemisi lihtsasse
jutustuslikku olukorda, suudab
ta just lihtsuse ja lakoonilisuse

kaudu vältida üheplaanilisust.
Treumundi fotode sisutasand on kiirelt haaratav, ent
loo keskmes olev hüljatus ja
tõrjutus kui üldinimlikud emotsioonid muudavad foto lihtsuse
abstraktseks sügavuseks.
“Alfred” on Treumudi 2012.
aastal Tallinnas ja Tartus eksponeeritud näitusekomplekti üks
atraktiivsemaid töid. Kui suurem
osa sarjast on paigutatud
fikseerimatusse minevikku
ning oli kantud summutatud
emotsionaalsest konfliktist, siis
“Alfredi” sõjakas maskuliinsus ja
kontakt tänapäevaga oli mingis
mõttes ventiiliks kogunenud
pingetele.

Anna-Stina Treumund (1982)
Haridus: Eesti Kunstiakadeemia, kunsti ja disaini
õppekava, PhD (alates 2012);
Linköping University, Sweden,
soouuringud, MA (alates 2012);
Eesti Kunstiakadeemia, fotograafia, MA (2007–2010 ); Tartu
Kõrgem Kunstikool, fotograafia
(2003–2007).

Valitud isikunäitused: “Hea küll
siis, Jane, kutsuge kogu oma
fantaasia appi ja kujutlege, et
te pole enam hästikasvatatud
ja tagasihoidlik tütarlaps, vaid
ohjeldamatu noormees, kellele
juba lapseeast peale vaba voli
on antud.” Linnagalerii, Tallinn
(september 2013);“Lilli, Reed,
Frieda, Sabine, Eha, Malle,
Alfred, Rein ja Mari” – Draakoni
galerii, Tallinn ja Tartu Kunstimaja (2012); “Sina, mina ja kõik,
keda me ei tea” – Y galerii, Tartu
ja Tallinna Kunstihoone galerii
(2010);
Valitud grupinäitused: “Kus
lõped sina, algan mina“ –
Tartu Kunstimaja (oktoober
2013); “Prada Pravda” (ART IST
KUKU NU UT festival) – Tartu
Kunstimuuseum (2013); “Eesti
kunstiskeenee arheoloogia ja
tulevik” – KUMU (2012).
Esindatud Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi
kogus ning erakogudes.
Veebileht: www.annastinatreumund.com
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670 EUR
MARGE MONKO
“Autoportree sigariga“ / Self-Portrait with a Cigar (seeriast “Ütle
mulle”/ Tell me)
Aasta: 2007
Tehnika ja tiraaž: c-print raamis, 1/6
Mõõdud: 73x85 cm
KUNSTNIK: Autoportree sigariga on tehtud kõige
kuulsama Sigmund Freudi portree järgi (autor
Max Halberstadt) ja valmis fotoseeriat “Ütle mulle”
tehes. Kuna tegemist oli autoportreelise seeriaga,
siis otsustasin naljaga pooleks pildistada ennast
ka analüütiku rollis. Sest mõnes mõttes kunstnik
ongi ju analüütik, vähemalt minu kunstnikupositsiooni kontekstis võib seda öelda küll.
INDREK GRIGOR: Marge Monko analüüside keskmes on repressioon ja reaktsiooniline
hüsteeria. Repressiivsete üksustena on ta siiani
tegelenud ennekõike psühhoanalüüsi ja kapitalistliku tööstusega ning sellest tulenevate muutustega
sotsiaalses rollijaotuses.
Hüsteeriku positsioonis on mõlemal juhul naine
ning mees esindab tõe ja korra repressiivset diskursust. Selles kontekstis ei ole juhuslik, et kunstnik,
autoportreelises lahenduses, positsioneerudes
analüütikuna nii ühest kui teisest osapoolest väljaspool seisvana, ikoonilised soorollid segi paiskab ja
end iroonilise hermafrodiidina kujutab.
Marge Monko loominguline biograafia on
muljet avaldav, viimaste märgetena tasub esile
tõsta esimese eestlasena Henkel Art Awardi võitmist, millega seoses toimub Monko näitus Viini
kaasaegse kunsti muuseumis Mumok. Suvel oli
võimalus sama projekti eelvaadet näha Tartu
Kunstimuuseumis.

Marge Monko (1976)
Haridus: Eesti Kunstiakadeemia, fotograafia, MA
(2005–2008); University of Applied Arts, Vienna
(2005); Eesti Kunstiakadeemia, fotograafia, BA
(2002–2005).
Valik isikunäitusi: “Kuidas kanda punast?” (Henkel
Art.Awardi preemianäitus) – Tartu Kunstimuuseum (2013); “Ütle mulle/ Tell me” – Linnagalerii,
Tallinn (2007) ja Platan Gallery, Polish Institute
in Budapest (2011); “Leib ja lilled” – Draakoni
galerii, Tallinn (2009); 2007 “Uurimusi kodanlusest / Studies of Bourgeoisie” Hobusepea galerii,
Tallinn (2006) ja Soome Fotograafiamuuseumis
Helsingis (2007).
Valik grupinäitusi: “Eesti kunstiskeenede
arheoloogia ja tulevik” – KUMU, Tallinn (2012);
Manifesta 9 – Genk, Belgium (2012); Köler Prize
2012 näitus – EKKM, Tallinn (2012).
Auhinnad: Henkel Art.Award. 2012.
Esindatud Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogus ning erakogudes.
Veebileht: www.margemonko.com
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100 EUR

PACO ULMAN
Nimetu / Untitled
Aasta: 2009
Tehnika ja tiraaž: digitrükk, 3/10
Mõõdud: 15x20 cm (raamiga 26x31 cm)

KUNSTNIK: Me siiani mõtleme fotograafiast kui
reaalsuse peegeldusest, esimene emotsioon on
seda uskuda. Mõtteprotsess, kus me kõik kahtluse
alla seame tuleb alles hiljem. See üks silmapilk,
millal me näeme fotot, me usume seda.
Seerias olev efekt või fenomen on tekitatud
ainult loetud sekunditeks. See ei eksisteeri palju
kauem säritusajast, mis oli vaja selle foto jäädvustamiseks. Võiks mõelda, et efekt eksisteeribki
ainult kahemõõtmelisena foto pinnal. Samal ajal
„reaalne“ ruum, milles see aset leiab, eksisteerib
samuti ainult hetkeks.

INDREK GRIGOR: Põhikohaga arhitektina tegev
Paco Ulman ise on öelnud et ta ei ole arhitektuurifotograaf, kuid on arhitektuurist kahtlemata
mõjutatud. Tõepoolest, Ulman seostub Eesti
fotokunstis mitme noore meesautori poolt viljel-

dava linnafotograafiaga, mida iseloomustab siiralt
poisilik lähenemine. Ulmani puhul väljendub see
tihtipeale tehnoloogilises vigurdamises. Kummituslikest pilvedest kumab poisikeselikku rõõmu
vaatajas tekitatud segadusest.
Eesti metafüüsilise arhitektuurifoto isad Jüri
Okas ja Arne Maasik keskenduvad formaalsele,
graafilisele nihestusele arhitektuuris kui konstruktsioonis, noorem põlvkond otsib müstilist jutustust
argikeskkonna märksa sümbolistlikumal tasandil,
kus ka inimene toimib ja tõlgendab, seda nii
arhitektuuri kui ka foto tasandil. Ehk olenemata
Ulmani foto näilisest vormikesksusest, tuleks seda
ennekõike just sümbolistlikuna tõlgendada.

Paco Ulman (1980)
Haridus: Eesti Kunstiakadeemia, arhitektuur, MA
(1999–2008).
Isiknäitused: “TALLINN-HELSINKI-STOCKHOLM”–
Tallinna Linnagalerii (2011); “Untitled” – 008
galerii, Tallinn (2010); “Tallinnas / In Tallinn” –
Hobusepea galerii, Tallinn (2009).
Veebileht: www.pacoulman.com
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400 EUR

INDREK AAVIK
“Insomnia”
Aasta: 2013
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 160x110 cm

KUNSTNIK: Kombineerides Hollywoodi õudusfilmi
esteetikat unenägude viirastuslikkusega, on loodud teos,
mis laseb aimata igal inimesel
tema alateadvuses peituvat
psühhopaati.
Mind paelub vaataja tajude
ja kujutlusvõimega mängimine/
manipuleerimine. Kuna siiani on
mind huvitanud peamiselt inimmõistuse tumedam pool, võib
looming tunduda üldiselt sünge,
mida rõhutab ka koloriidivaesus.

KADRI ASMER: Teose pealkiri
„Insomnia“ viitab unetusele,
mis Indrek Aaviku tõlgenduses
on kujunenud hulluseks, mille
keskel on inimene kaotanud

reaalsustaju. Sellises situatsioonis tõusevad esile inimese
varjatud küljed, vallanduvad
viirastused ja luulud. Tõelisi ja
ebatõelisi, inimese teadvustatud ja teadvustama poolusi
on Aavik kujutanud samanimelise sarjaga, mis ühtlasi oli tema
bakalaureusetöö.
Tumedal taustal kujutatud
figuur, kelle nägu on pooleldi
varjus, mõjub tegelasena õudusfilmist või -unenäost. Teost ei
saa jätta vaatamata, kuid kui
pikalt keegi seda suudab, sõltub
juba vaatajast endast.

Indrek Aavik (1990)
Haridus: Eesti Kunstiakadeemia,
Vabad kunstid, MA (alates 2013);
Tartu Ülikool, maalikunst, BA
(2010–2013).
Grupinäitused: Tartu Ülikooli
maalikunsti eriala lõputööde
näitus – Tartu Kunstimuuseum
(2013); „Baca Baca ehk Still-life ja
Nat-morte” (TÜ maali õppetooliga) – Tartu Kunstimaja (2011).
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200 EUR

MARIA EVESTUS
“Kevad”
Aasta: 2012
Tehnika: kollaaž (väljaprindid,
pakkepaber, akrüül, õli, lakid 5
cm penoplastplaadil)
Mõõdud: 100x60 cm

Maria Evestus (1986)
Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, maalingute eriala (alates
2008); Kuressaare Ametikool,
kunstiline kujundamine (2007).

KUNSTNIK: Kollaaž „Kevad“ on
osa 2010. aastal alustatud aastaaegade seeriast (http://bit.ly/
XpzyeD). Töö osales näitusel „Ilu
oletus“ (Galerii Noorus, 2013),
veel on töö rippunud Tartus
Kink Konk ja Genialistide klubis.
KADRI ASMER: Maria Evestuse
looming püüab tähelepanu
niivõrd isikupärase tehnika ja
lähenemisega, et praktiliselt
võimatu on tõmmata paralleele
ühe või teise autoriga. Samuti
võib garanteerida, et näitusesaali astudes tunneb publik

tema tööd ära hetkega. Evestuse
teoste süžee aluseks on värvikad
karakterid, segunenud on
fantaasia ja reaalsus. Kunstnik
kasutab kollaaži, mis lakkide
mõjul omandab kumavad ja
soojad toonid. Sellise tehnikaga
võtavad kujutatud kummalised
tegelased pühakulaadse positsiooni, mida tuleks eelkõige
tõlgendada koos teatava annuse
absurdsusega.

Valik ühisnäitusi: Stockfors Art
Fair, Soome ( 2013); “Dialoog” –
galerii Noorus, Tartu (2012); “6 x
Kollaazh” – Loov Galerii, Tartu
(2010).
Osalenud maalidega (digi,
segatehnika, kollaaž) näitustel
Eestis ja Soomes aastast 2007.
Töötanud illustraatori ja graafilise disainerina, sealhulgas
illustreerinud taustu ja karaktereid My Secret Island (Saksamaa)
muusikavideotele.
Veebileht: mariaevestus.tumblr.
com
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30 EUR

MICHAEL PABOR
“Paradiis ja Põrgu”
Aasta: 2012
Tehnika: harilik pliiats, tindipliiats, paber
Mõõdud: 50x62 cm

KUNSTNIK: Elu pärast elu Murena rahva
ettekujutuses.
KADRI ASMER: Detailirikas ja fantaasiaküllane
joonistus, mis on kinnituseks Michael Pabori
erakordsele pühendumusele. Vaatajal tekivad
kindlasti esimesed assotsiatsioonid Eduard Wiiralti
graafiliste lehtedega või boschiliku kujutuslaadiga.
Antud töö puhul tuleb aga vaadata üldpildist
kaugemale ja keskenduda konkreetsele joonistusele ning selle üksikosadele. Leht on servast
servani kaetud värvikate figuuridega, müstiliste
objektide ja monstrumitega, mille aluseks autori
elav kujutlusvõime ning meisterlik joonistusoskus.
Paradiisi ja põrgu temaatika on kogu maailma
kunstis levinud motiiv, seda huvitavam on kohata
noore kunstniku interpretatsiooni.

Michael Pabor (1994)
Haridus: Pärnu Kunstikool (2007−2011).
Veebileht: pabor.carbonmade.com
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25 EUR

MIHKEL TREI
“Väliruum 5”
Aasta: 2013
Tehnika: akvarell, paber
Mõõdud: 50x65 cm

KUNSTNIK: Kaubamaja

Mihkel Trei (1988)

KADRI ASMER: Mihkel Trei pintslikiri on vaba ja
vahetu, koloriidilt jahedatele toonidele kalduv.
Ta ei otsi oma loomingus suuri teemasid, mida
analüüsida või lahata. Vastupidiselt läheneb
kunstnik objektidele ja motiividele otsekohese
konkreetsusega, jättes kõrvale tema jaoks ebaolulise. Nii ka antud akvarelli puhul, kus tähelepanu
keskmes on Tartu Kaubamaja arhitektuuriline
vorm ja selle suhestumine ümbritseva ruumiga,
täpsemalt loodusliku keskkonnaga. Trei on täielikult jätnud kõrvale kaootilise linnamüra ja
inimeste liikumise.

Haridus: Tartu Kunstikool (alates 2010); Tartu
Ülikooli majandusteaduskond, BA (2011).
Neli tööd sarjast “Vaigistid” müüdi kahel viimasel
Tartu noore kunsti oksjonil.
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400 EUR

EDGAR JUHKOV
“699 680”’
Aasta: 2013
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 110x160 cm

KUNSTNIK: Osa bakalaureuse
lõputöö seeriast (“58.3 26.7”).
Seeria ja teose pealkirjad
viitavad Annelinna punktide
geograafilistele koordinaatidele,
kust teoste algmaterjal pärit on.
Konkreetne töö kujutab tabatud
hetki punktist 58.3699 26.7680
ehk Kalda tee Maxima parklast.

KADRI ASMER: Maal kuulub
viieosalisse seeriasse, millega
kunstnik on jäädvustanud
erinevaid momente Annelinna erinevatest punktidest,
kuid seejuures on vaatluse

alla võetud ainult inimesed.
Linnaruum on teisejärguline,
konkreetsele ümbrusele ja
kohale viitab vaid teose pealkiri ehk koordinaadid. Sellise
lähenemisega on Edgar Juhkov
toonud antud sarja mängulisust,
mis eeldab vaatajalt informatsiooni saamiseks rohkemat
kui ainuüksi teose visuaalset
hindamist.
Edgar Juhkov on tugev kolorist. Lisaks sellele on antud sarja
maalide üheks paremaks küljeks
kindlasti nii Tartule, Annelinnale
kui ka praegusele ajale iseloomulike karakterite tabamine.

Edgar Juhkov (1989)
Haridus: Eesti Kunstiakadeemia,
Vabad kunstid, MA (alates 2013);
Tartu Ülikool, maalikunst, BA
(2010-2013).
Grupinäitused: Tartu Ülikooli
maalikunsti eriala lõputööde
näitus – Tartu Kunstimuuseum
(2013); Tartu Kunstnike aastalõpu näitus – Tartu Kunstimaja
(2012).
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160 EUR

PAAVO KÄÄMBRE
“Vaikus/Väli”
Aasta: 2013
Tehnika: akrüül lõuendil
Mõõdud: 73x92 cm

KUNSTNIK: Vaikus ei ole ainult
heli puudumine, vaikus võib olla
kõike täitev olek, potentsiaal
millekski, selle “millegi” pingestatud ootus.

KADRI ASMER: Tartu Ülikooli
maaliosakonnast on viimastel
aastatel võrsunud mitmeid
märkimisväärselt võimekaid
abstraktsioniste, kelle loomingus
võib märgata küll õppejõudude ja eeskujude mõjutusi,
kuid kes seejuures on suutnud
säilitada isikupärase temperamendi. Paavo Käämbre maali
puhul ei kahtle vaataja, et tegemist on Tartu maalikooliga,
kuid eelkõige peegeldub sellest

kunstniku personaalne ja intuitiivne tunnetuslaad. „Vaikus/
Väli“ näib esmapilgul baseeruvat
automatismil, mille puhul on
loomeprotsess eelkõige kantud
alateadvusest. Pikema süvenemise korral hakkavad avanema
rütmid, vormid ja nüansid, mis
annavad maalile omamoodi
korrastatuse.

Paavo Käämbre (1984)
Haridus: Tartu Ülikooli maaliosakond, MA (2012); Tartu
Kõrgem Kunstikool, maali ja
maalingute restaureerimise
eriala (2010).

Isikunäitused: “Kodu” – Monogalerii, Tallinn (2013); “Sõnad
on tuhk mu suus” – Pärnu
Kunstnike Maja galerii (2013);
“Mustamäe” – Tartu Kunstimaja
suur saal (magistritöö näitus ja
kaitsmine) ja Aatrium galerii,
Tallinn (2012).
Grupinäitused: “Alasti mina” –
Pärnu linnagalerii (2013);
“Naerev loom” – galerii Noorus,
Tartu (2013); “IME”– Y galerii,
Tartu (2012);“Mida oskad sina
teha valge värviga?” – Vaal
galerii, Tallinn (2011).
Veebileht: paavok.carbonmade.
com
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1000 EUR
Kaasaegse kunsti festival
ART IST KUKU NU UT
“Pravda kollektsioon sügis/
talv 2013” (Kaasaegse kunsti
festivali ART IST KUKU NU UT
installatsioonist)
Aasta: 2013
Tehnika: nahast käekott (nahk, tekstiil, metall)
Mõõdud: 40x60 cm

Foto: Gabriela Liivamägi. Foto on illustreeriv.
Käekott kuulub festivalile ART IST KUKU NU UT ja
selle teostas nahadisainer Tiina Andron.
Pravda käekott on eksponeeritud kaasaegse kunsti
festivali ART IST KUKU NU UT näituse “PRADA
PRAVDA” raames Y-galeriis (Küütri 2, Tartu) kuni
27. oktoobrini 2013. Galerii avatud K–P kell 11–18.

KUNSTNIKUD: 5. septembril esitles kaasaegse
kunsti festival ART IST KUKU NU UT – uudis
nüüd ka moeväljal – Tartus näitusel oma uhiuut
kotikollektsiooni Pravda 2013. Värske Pravda kotikollektsioon, selle sügistalvise hooaja hitt, on
inspireeritud ajaloolise, revolutsioonilise ja üdini
romantilise vaimsuse koondkujust. Värvitoonidest
on esindatud mustad ja erkpunased toonid, mida
on täiendatud kuldsete detailidega.
Kui te üleüldse sel sügistalvel enesele midagi
luksuslikku lubada plaanite, siis premeerige ennast
just autentse ja ainulaadse Pravda kollektsiooni
käekoti, rahakoti ja/või võtmehoidjaga, sest mida
iganes te mõtlete või teete – mood ja kunst ei ole
koht, kus reeglitele alluda. Lubage enesele seda
mässavat luksust!

INDREK GRIGOR: Pravda kott on ühelt poolt
luksuslik ja elegantne käsitööna valminud
tarbeese, mahukas ja praktiline, hinnalisest ja
vastupidavast naturaalsest nahast. Teisalt on tegu
nii kontseptuaalse kunsti- kui ka potentsiaalse
kultusobjektiga. Pravda koti näol on materialiseerunud tänavuse ART IST KUKU NU UT festivali
esmane mänguline idee, mis sai lähtepunktiks
kogu festivali näitusele “Prada Pravda”. Kott on
luksuslik ja elitaarne nii aineliselt kui ka tänu
laiale tähendusfoonile, mida kujund “Pravda
kott” loob. Selles kujundis sulanduvad sellised
suured sümbolid nagu marksism, totalitaarsus,
kolonialism, kapitalism jne. Kontseptuaalse
kunstiobjektina on selle tähendusväli laiem kui
moetoodetel.
Sõna “pravda” tähendab vene keeles tõde, kuid
mäletatavasti kandis sama nime ka Nõukogude
Liidus välja antud propagandistlik ajaleht.
Võib küsida, kas selline materiaalsele esemele
tekkinud luksuslik tähendusfoon on tõde või
pettus. Kas ostes Pravdat, Pradat või kallihinnalist
kunstiteost laseme ennast petta? Nii luksusmood
kui ka kunst mängivad ihadele ning neil on just
nimelt selline hind ja väärtus, kui palju nende
omandamise eest ollakse nõus maksma.
Veebileht: www.artistkukunuut.org

32
Alghind:

49 EUR

MÜRA 2000
“camera obscura”
Aasta: 2013
Tehnika: selfmade readymade skulptuur
Mõõdud: 7x20x7 cm

KUNSTNIK: Hetk ja liikumine. Batteries included.
INDREK GRIGOR: Müra 2000 on üks Tartu
tänavakunsti tuumikusse kuuluvaid kunstnikke.
Lõuendile ja puidule vormistatud stencil’ite
kõrval on ta ka varem töötanud mudelautodega.
Kusjuures näib, et automudelid ei seostu mitte
otseselt tänavakunsti kui sellisega, vaid ennekõike
Müra enese huviga tarbimisühiskonna ikoonide ja
nende, küll kriitilise, ent sealjuures ka poisikeselikult vallatu kujutamise vastu.

Müra 2000 (tänavatel alates 2005. aastast)
Näitused: “Eesti kunstiskeene arheoloogia ja
tulevik” – KUMU (2012); “Neokakofoonia” –
Tartu lastekunstikooli galerii (2012); isikunäitus
“ASITÕENDID” – Loov galerii, Tartu (2011).
Veebileht: mra2000.carbonmade.com
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100 EUR

KATRINA KOLK
“Natüürmort
elevandiga”
Aasta: 2013
Tehnika: õlimaal
Mõõdud: 85,6x65,1 cm (koos
raamiga)

KUNSTNIK: Elu dramaatika
seisneb selles, et kõik maailmas
on mööduv. Vaid üks hetk ja
kõik on kadunud. Oma teoses
“Natüürmort elevandiga” tahtsin
kinkida vaatajale tagasi selle
kauni elurõõmsa hetke, mis
eelnes, enne kui suursugused
lilled oma ilu kaotasid. Elevant
sümboliseerib minu ema, kellele
väga meeldivad elevandid ning
kellel on suur osa minu isiku
kujunemislool.
KADRI ASMER: Pilkupüüdev
erksates toonides vaikelu,
milles on tajutavad sugulus-

jooned pallasliku maalikooliga.
Meenuvad Karl Pärsimäe naivistlikus laadis tööd ja erksad
lillemustrilised kangad Villem
Ormissoni natüürmortidelt.
Katrina Kolk on muutnud
klassikalise motiivi ja kujutava kunsti žanri isiklikuks,
põimides sellesse enda jaoks
olulise sümboli ja loo. Kunstnik
on töötanud põhjalikult terve
pinnaga, kus iga objekt seisab
võrdsel positsioonil, tõusmata
teistest esile. Nii pakuvad ka
taustale asetatud kangad sama
suurt värvielamust kui keskmes
asuv kompositsioon.

Katrina Kolk (1991)
Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool (alates 2011).
Näitused: “Primavera” (kursuse
näitus) – kirjandusfestival Prima
Vista, TÜ Raamatukogu kohvik
Gaudeamus (2013); grupinäitus
“Sõidupilet“ – Vanemuise suur
maja (2013); grupinäitus ”Argo
Valsi muusika ainetel” – Genialistide klubi, Tartu (2012); “Eesti
film 100” seinamaaling (II−IV
kursus, juhendajad: Valentin
Vaher, Madis Liplap) – Tartu
Vallikraavi (2012).
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70 EUR

KUNSTNIK: Kodusemalt “kapiõdedeks” ristitud töö valmis
autoportreede vaimustuse
valus. Äsja kaamera omanikuks
saanuna lidusin poolpaljalt
tummises rootsi metsas, sisalist tehtud parukas peas fotoka
ja maasse torgatud oksakese
vahel, mis poseerimiskohta
tähistas. Külm oli, nina kippus
vesistama ja ärevus, et mind
“avastab” mõni seeneline, oli ka
omal kohal. Koju jõudes klõpsisin edasi. Üks esimesi minu n.ö
iseseisvaid töid.
Mulle meeldib asju lammutada ja uuesti kokku panna.
Vastandudes millelegi hetkelisele, loon palju aega nõudvaid
teoseid, keskendun käsitsi tegemisele, materjalile, protsessile.

n e n d e a lgn e f u n k t s ioon ,
millega tuuakse reljeefselt esile
funktsionaalsuse kui sellise
repressiivsus − Man Ray kuulus
“Kingitus”, triikraud, mille tallale
oli kleebitud rida naelu, või
Meret Oppenheimi karusnahaga kaetud serviis “Objekt”.
Kuid ilmselt just sürrealistliku
absurdi tagurpidi pööramisele
mängides on Mustonen siiski
loonud tarbekunsti teose.

INDREK GRIGOR: Eva Mustoneni teos seostub ennekõike
sürrealistlike objekti traditsiooniga. Objektidelt võetakse

Grupinäitused: “Ebaselged
kehad” – Y galerii, Tartu (2013);
“Maxa Dagar” – HDK kooli lõputööde näitus, Göteborg (2012).

Eva Mustonen (1986)
Haridus: Göteborgs Universitet
(HDK), tekstiilikunst, MA (2012);
Tartu Kõrgem Kunstikool,
tekstiilikunst (2010). “Infinite
gestures” – 10-päevane töötuba
Rejmyre Art Lab, Rootsi (2012).

EVA MUSTONEN
“The Closet Sisters of
the Old Mansion”
Aasta: 2010
Tehnika: segatehnika
Mõõdud: 70x70 cm
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300 EUR

GETTER-KADI KALDMA
“Tartu, vaata kuud!”
Aasta: 2013
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 90x110 cm

KUNSTNIK: Tartut on kujutanud enne mind väga mitmed
kunstnikud. Oma Tartu vaadete
seerias maalisin motiive, mis on
küll traditsioonilised, argised,
kuid mulle olulised. Tartu
vaadete maalikomplekt on
järg bakalaureusetööle “Vaated
maanteelt”, milles kujutasin
Tallinn-Tartu vahelise teelõigu
maastikke.
Kadri Asmer: Getter-Kadi
Kaldma kujutab oma Tartuseerias vähepretensioonikaid
ja lihtsalt äratuntavaid motiive,
mis kokkuvõttes tõstavad
tööde emotsionaalsust ja sisutihedust: vaataja suhestub

tuttavate paikadega, luues
nende ümber oma personaalse
loo. Koloriidilt ja tehniliselt on
neis teatav annus järjepidevust,
mis on edasi kandunud Tartu
vanameistritelt. Näitena võib
nimetada Johannes Uigat ja
Alfred Kongot. Sel moel traditsioonilisi võtteid kasutades
on Kaldma tabanud linnale
iseloomulikke meeleolusid
ja vaateid. Viimast kinnitab
ka maal „Tartu, vaata kuud!“,
kus vormid on lakoonilised ja
detailid teisejärgulised, valguseja õhukäsitlused olematud.
Pearõhk on suunatud üldmuljele. Teos kinnitab reeglit:
vähem on rohkem.

Getter-Kadi Kaldma
(1990)
Haridus: Tartu Ülikool, kunsti,
käsitöö ja kodunduse õpetaja
magistriõpe (alates 2012); Tartu
Ülikool, maaliosakond, BA
(2012).
Grupinäitused: Tartu Ülikooli
maalikunsti eriala bakalaureuse- ja magistritööde näitus
– Vanemuise Kontserdimaja
(2012); “WARNING! FRAGILE.
PEOPLE IN BOXES” – Y-Galerii,
Tartu (2011); “Maali juuli
Toomas” – Tartu Ülikooli raamatukogu (2011).
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75 EUR

MARTIINI
“Kasino Imperial”
Aasta: 2012
Tehnika ja tiraaž: 35mm
mustvalge foto paberil, 1/1
Mõõdud: 24,9x31 cm

KUNSTNIK: Ülesvõte on tehtud
kunstnik Juka Käärmanni
tollases elukoht-ateljees Küütri/
Rüütli 10–2 selle viimastel
kuudel, näituse “Faktifoto –
kaameraga rännatud Einstein”
ettevalmistusperioodil. Antud
foto on olnud nimetatud
näitusel (plakati vähendatud
koopia leiate foto tagaküljelt).
Eelpoolmainitud isik on koos
foto autoriga loomingulise grupi
Arvo Kolmnurk 1 põhinurkadest,
ta on ülesvõttel kesksel kohal.
Foto on suurendatud aegunud
vene paberile, sellest tulenev
vähene kontrastsus (hallus)
annab teatava ajatuse mõõtme,
mis nii Küütril-Rüütlil kui ka
eelnevates Juka ateljeedes
esines (ühtlasi ka praeguses, aga
seda ma pole veel pildistanud).

INDREK GRIGOR: Martiini
on vast üks otseses mõttes
avangardsemaid kunstnikke

Tartus, kelle loomingut on
väga keeruline fikseerida
just seetõttu, et see liigub ja
moondub sünnikeskkonnaga
paralleelselt. Loodud objekt
on Martiini loomingus pigem
erand, reeglina on tegemist
lihtsalt kunstniku reaktsiooniga
keskkonnale. Kui linnukesed
lendavad ruudulise seina ees, siis
ei jää Martiinile muud, kui see
asjaolu jäädvustada. Kui maastikumaal on hävimas, siis ei jää
muud, kui tõdeda, et tegemist
on hajuva maastikuga. Ning kui
Juka Käärmannil on ateljee, siis
ei jää muud, kui see fikseerida.
Ent on enam kui iseloomulik,
et suurendus toimus aegunud
fotopaberile. Tegelikkusel peab
alati jääma võimalus end paika
panemise eest kaitsta, ka linnud
ruudulisel ei olnud mitte fotona
paigale pandud, vaid lendasid
videokaadris ruudult ruudule.
Lisaks Arvo kolmnurgale
kuulub Martiini ka rühmitusse

eksp, mida on tänu paarile Kumu
näitusele hakatud vaatlema
Tartu avangardi ühisnimetajana.
Eksp-i keskmes on kummastatud fenomenoloogia, millega
Martiini keskkonna tundlikud
tööd vahetult suhestuvad.
Tegemist ei ole pelga kohakultusega – epitaafiga „Siin elas
Juka Käärmann“, vaid isiklikult
läbitunnetatud seose ja suhtega
konkreetsesse ruumi.

Martiini on Tartu kunstnik,
kes kuulub rühmitustesse
„Eksp“ ning „Arvo Kolmnurk“,
on üles astunud paljudel
näitustel, teinud ar vukalt
perfomance’id , osalenud Tartu
Ülikoolis toimuvail konverentsidel “Rahvusvaheline
konverents. Teaduslik konver e n t s ”, l u u l e t a n u d n i n g
kujundanud teatrilavastusi Tartu
Üliõpilasteatrile.
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120 EUR

KUNSTNIK: Mu tööd on kuvandid mõtetele.
Need ei ole lõplikud. Antud maal pärineb kevadnäituselt „Primavera“ (2013). Nimetatud teosel
eksisteerib liblikas kevadel vabaneva vaimu kandja
ja selle liikuma panijana. Miks just koerliblikas?
Minu jaoks on nad esimesed, kes ilmutavad end
aeg-ajalt veel korrastamata ärkavates aedades ja
parkides, lennates lühikeste päikesevõtupauside
järel uutesse asupaikadesse.
KADRI ASMER: Malle Raet on oma varasemate
esinemiste juures tõusnud esile just oma meisterliku värvimeele ja -tajuga. Nii on ka maal „Minust
sai koerliblikas” pehme ja tundliku koloriidiga
kompositsioon, mis baseerub kunstniku isiklikule tunnetusele ja nägemusele. Romantiline
ja lüüriline üldmulje, tabavalt visualiseeritud
varakevadine meeleolu ja äratuntavad motiivid
muudavad aga teose vaatajaga kergelt suhestuvaks, kutsudes suuremal või vähemal määral esile
nostalgiahõngulisi mälupilte kevadhetkedest.

MALLE RAET
“Minust sai koerliblikas”
Aasta: 2013
Tehnika: segatehnika
Mõõdud: 47x101 cm

Malle Raet (1990)
Haridus: Tartu Kõrgem Kunstikool, maali ja
maalingute restaureerimise eriala (alates 2011);
2013/2014 (sügis) Universitat Politècnica de
València.
Näitused: “Primavera” (kursuse näitus) – Kirjandusfestival Prima Vista, TÜ Raamatukogu kohvik
Gaudeamus (2013); “Eesti film 100” seinamaaling
(II–IV kursus, juhendajad: Valentin Vaher, Madis
Liplap) – Tartu Vallikraavi (2012); “Une udus” (koos
Johanna Mudistiga) – Tammelinna ja Karlova
raamatukogu, Tartu (2012).
Preemiad: First Nuveau Design Competition, II
price (2012).
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200 EUR

LEA LIBLIK
“Nõmm”
Aasta: 2013
Tehnika: akrüül lõuendil
Mõõdud: 60,5x74 cm

KUNSTNIK: Pilt on maalitud minu suvekodus
Võrtsjärve kandis.

Lea Liblik (1971)
Haridus: Tartu Kõrgema Kunstikooli maali ja
maalingute restaureerimise eriala (2002).

KADRI ASMER: Klassikalise maastikumaali väärtus
on aegumatu, mida näib tõestavat ka žanri püsiv
populaarsus kunstikollektsionääride seas. Loodusvaated on esmajoones seostatavad kunsti ülimate
küsimustega ilust ja harmooniast. Kaasaja kunstisituatsiooni kontekstis ei ole need küll enam
peamised hindamiskriteeriumid, kuid pole siiski
oma tähendust minetanud.
Lea Liblik on tunnustatud maastikumaalija, kelle
teos saavutas eelmisel oksjonil märkimisväärse
tähelepanu. Tema maalilaad on impressionistlik,
kunstnik püüab loodusest justkui sekunditega
mööduvaid virvendusi ja valguselaike. Jäädvustatud vaadetes on tajutav kunstniku personaalne
dimensioon, kuid samas on meeleolu määratlemisel jäädud diskreetseks.

Isikunäitused: “Suur Suvi” – Mikkeli galerii, Tartu
(2013); näitus Elva Raekoja saalis (2012); “Valguseotsingul” – Antoniuse Gild, Tartu (2010).
Grupinäitused: osalemine Arvo Pärdile pühendatud näitusel Paides (2010); Tartu kunstnike
aastalõpunäitused, Tartu Kunstimaja (2009/10).
Lea Liblik juhatab Antoniuse Gildi maalikoda.
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100 EUR

KATRIN MAASK
“Kured läinud kurjad ilmad”
Aasta: 2013
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 50x61 cm

KUNSTNIK: Inspiratsiooni sain maastikust ja töö
käigus värvist endast.

KADRI ASMER: Maastikuarhitektuuri õppinud
maalikunstnik Katrin Maask on sedapuhku andnud
täieliku vabaduse oma muljetele: võim on värvidel
ja pintsli sundimatul liikumisel. Antud motiivi ei
määratle kunstnik ühegi äratuntava maastikuvormi või –märgiga. Ainuke vihje, mille kunstnik
vaatajale annab, on pealkirjas viidatud aastaaeg.
Teose elamuslikkus peitubki esmajoones Maaski
oskuses tabada põhjamaise looduse sugestiivset
koloriiti ning seejuures anda seda edasi absoluutse veenvuse ja aususega.

Katrin Maask (1977)
Haridus: Eesti Maaülikool, maastikuarhitektuur,
BA (2000); Tartu Kõrgem Kunstikool, maalingute
osakond (alates 2011).
Näitused: grupinäitus “Argo Valsi muusika
ainetel” – Genialistide klubi, Tartu (2012) ja
Pärimusmuusika ait, Viljandi (2013); isikunäitus
lokaalis Nott (2010).
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KADRI TOOM

150 EUR

RO-KOK-OO / unistus valgest
laevast/
Aasta: 2013
Tehnika ja tiraaž: koopiatrükk ja akvarell
värvitud kipsil, 1/1
Mõõdud: ø 45 cm
KUNSTNIK: /...unistus <12:-e> ▪. Unistuste naine.
Täitunud ja täitumata unistus. Lapsepõlve+unistus,
noorus+unistus, tuleviku+unistus. Unistus+pilt
valge <8> ▪. Valge nagu lumi = lumi+valge.
Valgesse riietatud pruut. Rootslane mängis valgetega, mängis valgete malenditega. laev <22:laeva,
.laeva> ▪. Sõidab laevaga Helsingisse. Ootab valget
laeva ÜLEK (väljastpoolt tulevat päästjat).../
Loomeprotsessis tekivad ideed tavalistest
nähtustest, sellistest, mis mind iga päev ümbritsevad. Püüan neid nähtusi vaadelda ja uurida
makro- ja mikrotasandilt, neid omavahel segada
või mõned aspektid neist eemaldada. Tekivad
uued tähendused ja seosed. Teinekord võib
mõnes lihtsas objektis peituda poeetiline ilu või
suurem tähendus, kui esmapilgul tunduda võiks.
Pigem ei piira ma oma töös end kindla meediumiga, vaid valin meediumi vastavalt oma ideele.
KADRI ASMER: Antud töö seisab teatavas mõttes
piiril ja tekitab vastandusi: kunstiteos versus
dekoratiivne sisustuselement, kaasaegsus versus
mineviku stiilide segunemine. Ilmselt on tõde
kõikide nende märksõnade vahepeal.
Graafiline leht „Unistus valgest laevast“ on teostuselt meisterlik ja vaatajat kõnetav. Selle kipsile
asetamisega viib kunstnik vaataja pilgu pildi sügavusse, suunates kogu tähelepanu eemalduvale
(või lähenevale) laevale. Teost ümbritsev „raam“
loob illusiooni, millega kujutluspilt laevast näib
ulatuvat paberipinnast kaugemale. Lõpptulemus
on mõjuv ja ruumi rikastav.

Kadri Toom (1984)
Haridus: Eesti Kunstiakadeemia, graafika õppetool, MA (2009); Tartu Kõrgem Kunstikool,
maalingute osakond (2006); Erasmuse stipendium, 4 kuud, Saimaa University of Applied
Sciences, Soome (2005).
Töö: Tartu Kõrgem Kunstikool, maalingute
osakonna juhataja abi, tudengite juhendamine
loomingulistes projektides (2008–2012); Tartu
Kõrgema Kunstikooli maalingute ja tekstiiliosakonna vabagraafika juhendaja (2013).
Valitud isikunäitused: “Silent Nonthoughts” – La
Barje de Volunteers, Genf, Šveits (2013); “Vaikne
linn” – Eesti Suursaatkond Prahas (2012); “Valgustatud” – Y galerii, Tartu (2011).
Valitud grupinäitused: “Värvilised leheküljed” –
Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinn (2013); “Meri /
Sea” – Galerii Noorus, Tartu ja Kunstbygningen
Filosoffen, Odense, Taani (2012); “Selected – art
from Estonia and Finland” – Gallery Aula, Brno,
Tšehhi (2012).
Norden stipendium ja residentuur “Tomma Rum”
Rootsis (2013).
Veebileht: www.kadritoom.com
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Alghind:

550 EUR

ANNA HÕBEMÄE

Anna Hõbemäe (1986)

“Piirum”

Haridus: Tartu Ülikool, maalikunst, MA (2011).

Aasta: 2013
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 115x150 cm

Olulisemad isikunäitused: “Muuseumi valik
2012” – Tartu Kunstimuuseum (2012); “Maastikud” – Tallinna Linnagalerii (2012).

KUNSTNIK: Kuna lõuend oli mererannas tuule
käes kui puri, siis ankru asemel tuli kasutada kive
ja nööre, et maal maalides lendu ei tõuseks.

KADRI ASMER: Anna Hõbemäe poolabstraktne
meremaal „Piirum“ köidab mitmekülgsete maastikumaalide valikus oma jõulise ja energilise
koloriidiga. Hõbemäe on osalenud mitmetel
näitustel ja pälvinud suurt tunnustust oma värviküllaste loodusmaalide eest. Kunstnik kasutab
näiliselt väga lihtsat meetodit: soojade ja külmade
toonide kontrastid, selged tugevad pintslitõmbed,
vaatajale tuttavad motiivid ja nii edasi. Ometigi
ei piisa alati ainuüksi nendest komponentidest,
et veenda kunstipublikut. Ei ole kahtlust, et
Hõbemäe veenab – ta näeb ja kujutab loodust
kirega, mis lõuenditelt peegeldub ka ruumi ja
mõjub vaatajale.

Valitud grupinäitused: “Metsa ja mere vahel. Eesti
loodusmaal” – Tartu kunstimuuseum (2013); „Abstraktne“ – Tallinna Kunstihoone, 2011; magistritööde
näitus – Tartu Kunstimaja (2011); “L.I.H.A.” – Tartu
Kunstimaja (2011); „Keeniused“ – Y galerii, Tartu
(2006); Tartu kunstnike aastalõpunäitus – Tartu
Kunstimaja (2010/11/12).
Esindatud Tartu Kunstimuuseumi kogus ning
erakogudes.
Veebileht: artofanna.weebly.com
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350 EUR

LIISI ÖRD
„Reiu motiiv“
Aasta: 2013
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 90x110 cm

KUNSTNIK: Teose aluseks on suvine Reiu maastik.
Kasutan eelkõige abstraktseid võtteid. Minu jaoks
sünnib sellest maaliline vabadus, mis võimaldab
märgata motiivis uut sisu, uut pinda, uut distantsi.

KADRI ASMER: Liisi Örd on pühendunud abstraktsionist, kelle visuaalne keel viitab nii Tartu Ülikooli
maalikooli taustale kui ka tugevatele eeskujudele
möödunud sajandi kunstist, mil abstraktsionism
tegi oma esimese tõelise tähelennu. Eelnev on
loonud tugeva aluse, millele toetudes on Örd
jõudnud isikupärase maalilaadini. Seda iseloomustab jõulisus, pinna mitmekihilisus ja liikuvus,
koloriidis on eelkõige valitsevaks kontrastsus ja
erksus. Sellega on kunstnik määratlenud oma

positsiooni Tartu kunstielus, olles üks silmapaistvamaid noori abstraktseid maalijaid.
Maalil „Reiu motiiv“ on looduskujundid täielikult allutatud värvile ja hoogsale pintslilöögile,
mille intensiivsus avab maastiku kunstniku isikliku
tundeskaala kaudu.

Liisi Örd (1984)
Haridus: Tartu Ülikool, maalikunst, MA, 2011.
Isikunäitused: „Ruumi sünergeetika” – Tartu
Kunstimaja väike galerii (2009); „VESI ÖÖ
OLEMINE“ – Pärnu Uue Kunsti Muuseum (2010);
„Valgus ja sfäärid“ – Aatrium Galerii (2011).
Valitud grupinäitused: „Mees, naine ja
elekter“ – Pärnu Uue Kunsti Muuseum (2011);
„Abstraktne“ – Tallinna Kunstihoone (2011); „Urbanistlikud fantaasiad“ – Tartu Kunstimaja (2011).
Veebileht: www.liisiord.eu
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700 EUR
MARTA STRATSKAS
“Ja vesi võttis võimust ning
seda sai maa peal väga
palju I (1Ms 7:18)”
Aasta: 2012
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 70x65 cm

KUNSTNIK: Tegemist on maaliga, mida esmakordselt eksponeeriti samanimelisel näitusel („Ja
vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga
palju I (1Ms 7:18)“) Tallinna Draakoni galeriis 2012.
aastal.
Minu jaoks ei ole oluline, et mu töö illustreeriks konkreetset olukorda või mõtet. Oluline on
tabada see õige hetk, koht, kus jutustuse/olukorra
kontsentratsioon on äärmuslik ning jäädvustada
see võimalikult autentse ning elava ning jõulisena. Ehk siis, hea lõpptulemuse korral peaks
valmima töö, mis hakkab elama oma iseseisvat
elu, temast peab õhkuma SEE, mis tekitab
äratundmise, pinge, elamuse. Töö peaks saatma
vaatajasse tugeva impulsi ning see, mida vaataja
selle impulsiga edasi teeb, on juba tema valik.

KADRI ASMER: Marta Stratskase looming on intrigeeriv oma julgusega, puudutades teemasid ja
kasutades sümboolikat, mis ei ole alati otseselt
või lihtsalt mõistetav. Tema maalilaad on ekspressiivne, koloriidis valitsevad tumedad toonid.
Stratskas käsitleb enesekindlusega küsimusi ja
narratiive, mis ei ole igapäevaelus esiplaanil, kuid
mis toimivad inimkonna alateadvuses. Käesolev

teos pärineb kunstniku teiselt isikunäituselt,
millega ta esitas oma interpretatsioonid maailma
olemusest ja lõpust ning millegi uue algusest.
Peamine sõnum näib olevat, et ka kõige suuremad
vastuolud on omavahel seotud.

Marta Stratskas (1986)
Haridus: Eesti Kunstiakadeemia, vabad kunstid,
maal, MA (alates 2011).
Isikunäitused: “HEAVEN” (koos Kristi Kongiga) –
Vaal Galerii, Tallinn (2012); „Ja vesi võttis võimust
ning seda sai maa peal väga palju. (1Ms 7:18)“ –
Draakoni galerii, Tallinn (2012); “Kalatski / Stratskas”
(koos Manfred Kalatskiga) – Tartu Kunstimaja
(2011).
Valitud grupinäitused: “Are We Not Drawn
Onward To New Era” – Tartu Kunstimaja (2013);
“Eesti kunstiskeenede arheoloogia ja tulevik” –
KUMU, Tallinn (2012); “Ihade kollektsioon.
Privatiseeritud kunst” – EKKM, Tallinn (2012).
Veebileht: www.martastratskas.weebly.com
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500 EUR
RAUNO THOMAS MOSS
“Tütarlaps pearätiga”
Aasta: 2011
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 100x70 cm
lisema maalilaadiga, on ta esinenud võimekalt
väga erinevate stiilidega. “Tütarlaps pearätiga” on
ekspressiivne ja pingestatud portree, mille intensiivsus ja värvikontrastid mõjuvad metafooriliselt.

KUNSTNIK: “Tütarlaps pearätiga” on maalitud
Pä r nu L i n n a g a l er i i s to i m u nu d n ä i t u s e
“Modern Beauty Culture” jaoks 2011. aastal.
Näitusekomplekti loomisel oli mulle nn referentsmaterjaliks 30ndatel ilmunud raamat „Modern
Beauty Culture“ – 400-leheküljeline õpik-juhend,
kuidas kultiveerida ilu. Iluprotseduuride illustreeringute ja teksti vahetu siirusega (peegeldades
pragmaatilist eugeenikat jm, millest enne II maailmasõda avalikult räägiti ja mida propageeriti) oligi
see ülimasjalik teos mulle kui kunstnik/semiootikule käivitajaks. Näitus oli niisamuti minu kui
kunstniku murdepunktiks, kus ma lülitusin mustvalgelt maalilt taas värvile. Maalides häälestasin
ma iseend Nikolai Triigi kunagistele revolutsiooniliselt värvilaigulistele portreedele.
KADRI ASMER: Rauno Thomas Mossi tutvustamine tundub üleliigsena: tegemist on tunnustatud
ja mitmeid preemiaid pälvinud maalikunstniku
ning Tartu Ülikooli õppejõuga, kelle isiku- ja grupinäitustel osalemise nimekiri on muljetavaldav.
Kunstiteadlane Harry Liivrand on nimetanud
Mossi üheks kaasaaja andekamaks inimesekäsitlejaks. Ka antud töö keskmes on inimene. Kuigi
kunstnikku seostatakse peaasjalikult akadeemi-

Rauno Thomas Moss (1977)
Haridus ja töö: Tartu Ülikool, filosoofia ja semiootika, PhD (4. aasta); Tartu Ülikool, semiootika ja
kulturoloogia, MA (2003–2008); Tartu Ülikool,
maalikunst, BA (1998–2002). Õppejõud Tartu
Ülikooli kunstide osakonnas (alates 2006).
Isikunäitused (2012–13): „Eesti ballaadid“ – Tartu
Kunstimaja (2013) ja Tallinna Linnagalerii (2012);
“Minu Tartu” – Walge galerii, Paide (2012); “Minu
Ülikool” – Tartu Ülikooli Kunstimuuseum (2012).
Valitud ühisnäitused (2012–13): NordArt 2013–
Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Saksamaa
(2013); “Luuserid. Üks vaade muuseumi tulmetele” – Tartu Kunstimuuseum (2013); “Hommage
klassikale”– Vaal Galerii, Tallinn (2013); „CDH2013. Protsess“ – Moskva Kunstnike Keskmaja
(2013); “Eesti kunstiskeenede arheoloogia ja
tulevik” – KUMU, Tallinn (2012); “Ihade kollektsioon. Privatiseeritud kunst” – Eesti Kaasaegse
Kunsti Muuseum (EKKM), Tallinn, (2012).
Esindatud Tartu Kunstimuuseumi ja Unetša linnagalerii kogus ning erakogudes.

45
Alghind:

350 EUR

MIHKEL MARIPUU
„Swarovski Kristall Küülikud“/
“Swarovski’s Crystal Rabbits”

Mihkel Maripuu (1987)

Aasta: 2012
Tehnika: akrüül lõuendil
Mõõdud: 90x100 cm

Haridus: Eesti Kunstiakadeemia, vabad kunstid,
MA (alates 2010), stipendiaadina jätkanud magistriprojekti Berliinis (2011–2012) ; Tartu Ülikool,
maalikunst, BA (2006–2010).

KUNSTNIK: Teos “Swarovski’s Crystal Rabbits”
on valminud Berliinis, sealses suursaatkonnas
toimunud isiknäituse “Spectrum of Vitamins/ Vitamiinide Spekter” komplekti osana.

Valik isikunäituseid: “Spectrum of Vitamins/ Vitamiinide Spekter” – Eesti Suursaatkond Berliinis
(2012); “Glowing Generation/ Hiilgav Generatsioon” – Draakoni galerii, Tallinn (2012). “Neon
Toybox” – Rael Arteli galerii, Tartu (2010).

KADRI ASMER: Mihkel Maripuu Berliinis valminud
näitus keskendub linnaruumi ja -kultuuri vaatlemisele, kus omavahel vastanduvad abstraktne
ekspressionism ja popilik-plakatlik maal. Kohtuvad
materiaalne ja vaimne substants: urbanistlikud
elemendid, viited tarbimisele ja elunautlemisele
keskendunud noorte maailmale ning muljed ja
tundmused, mis selle keskel võimust võtavad.
Maali “Swarovski’s Crystal Rabbits” võib eelkõige
vaadelda kui visuaalset nägemust ja kogemust
kaasaja linnaruumist, mis oma vormide ja kujunditega kordab end iseeneses.

Valik grupinäituseid: “Two-Way Street. Contemporary Estonian Painting” – Korfu Linnagalerii,
Kreeka (2013); “Eesti kunstiskeenede arheoloogia
ja tulevik” – KUMU, Tallinn (2012); “Freedom.
Freedom. Sexy”– Tbilisi Riiklik Kunstiakadeemia
galerii, Gruusia (2009).
Perfomance: “Full color realistic target” (Made
in Estonia maraton) – Kanuti Gildi Saal, Tallinn
(2013).
Veebileht: mihkelmaripuu.weebly.com

46
Alghind:

550 EUR

KRISTI KONGI
“Ma ootasin sind (2012)”
Aasta: 2012
Tehnika: segatehnika lõuendil
Mõõdud: 35x35 cm

KUNSTNIK: Maal on pärit projektist “HEAVEN”, mis
valmis ühisprojektina Tallinnas Vaal galeriis koos
Marta Stratskasega aastal 2012.
Näituse idee oli luua kahe naise ja kunstniku
vaheline dialoog. Visuaalne dialoog ja mõlema
maaliseeriad kujunesid minu ja Marta vahelistest kirjavahetustest. Kirjavahetus oli hästi isiklik,
intiimne, vahetu – millest iganes kaks inimest
omavahel rääkida võivad. Maalima võis ajendada
nii minu enda kui ka teise poole väljaöeldud asjad.
Mängureeglid olid vabad.
Maal “Ma ootasin sind” on võib-olla üks eelmise
aasta metafoore. Maali aines on ehk pettumus ja
iroonia iseenese suhtes.
KADRI ASMER: „Ma ootasin sind (2012)“ on
popkunsti sugemetega ja koomiksilaadne kompositsioon, mille erksad värvid ja absurdile lähenev
motiiv võivad vaatajat esmapilgul valele teele
eksitada. Tegemist ei ole lihtsakoelise või naljatleva tööga. Teadmata konkreetset taustlugu,
annab kunstnik üsna selgeid vihjeid armastusele,
eelkõige selles pettumisele. Kongi näib ironiseerivat naise üle, täpsemalt ehk tema ootuste üle
kellegi või millegi suhtes. Teose narratiivi tõlgendamise usaldab kunstnik suurel määral vaatajale,
andes üksikuid vihjeid tavamõistusele ebaloogiliste detailide liitmisega. Visuaalselt on tegemist
pilkupüüdva ja mällusööbiva tööga.

Kristi Kongi (1985)
Haridus: Eesti Kunstiakadeemia, maali eriala,
MA (2011); Tartu Kõrgem Kunstikool, maalingute osakond (2008); Lahti University of Applied
Sciences, Taideinstituutti, Soome (2007)
Va li t ud i s i k un äi t us e d: “A n d ro g ü ü n s e d
meelemasinad” (koos Raoul Kurvitz’aga) – Kunstihoone galerii, Tallinn (2013); “Are we not drawn
to new era” (koos Marta Stratskase ja Margus
Tammega)– Tartu Kunstimaja (2013) “Soovin,
et ma oleksin lind” – Hobusepea galerii, Tallinn
(2012); “HEAVEN” (koos Marta Stratskasega) –
Vaal galerii, Tallinn (2012).
Valitud grupinäitused: “Pimedusekiirus ja teised
lood” – Kumu Kunstimuuseum, Tallinn (2012 );
Young painter prize finalists exhibition – Titanikas exposition hall, Vilnius, Lithuania (2011);
„Muutuv maalikunst. Painting in Process“ – Kumu
Kunstimuuseum, Tallinn (2010); „193 x 292“ – Vaal
galerii, Tallinn (2010).
Preemiad: Noore kunstniku preemia (2011).
Veebileht: www.kristikongi.com
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380 EUR
TANEL TOLSTING
“Puhas rafineerimata
spaiss”
Aasta: 2013
Tehnika: õli lõuendil
Mõõdud: 140x165 cm

KUNSTNIK: Spaiss pikendab
eluiga. Spaiss aitab näha minevikku ja tulevikku, spaiss on
esmavajalik kosmoses rändamiseks. Teos kuulub magistritöö
komplekti “Rännakud”.

Maali „Puhas rafineerimata
s p a i s s“ s e l g e p i i r i l i s u s j a
suured ühetoonilised pinnad
muudavad üldmulje plakatlikuks
filmikaadriks.

KADRI ASMER: Tanel Tolstingu
maalisarja „Rännakud“ kontseptsioon on mitmetasandiline
ja –tähenduslik. Püüda seda
sõnastada ühe maali kontekstis
ja mõne lausega on väljakutse. Seepärast tuleb eelkõige
rõhuda peamisele – kunstnik
uurib rändamist. Viimane ei
tähenda siiski keha füüsilist liikumist ühest punktist
teise, vaid kunstniku isiklikke
rännakuid vaimses sfääris, kus
tekivad ideed ja tundmused,
mis lasevad kogeda erinevate
maailmade olemasolu. Tema
reisijuhiks näivad peamiselt
olevat naised, kes on ka sageli
Tolstingu maalide keskmes.

Tanel Tolsting (1987)
Haridus: Tartu Ülikool, kunstide magister cum laude (2013);
Tartu Kõrgem Kunstikool,
maalingute eriala (2011); Porto
Ülikool, Portugal, Erasmuse
üliõpilasvahetuse stipendium
(2010).
Isikunäitused: “Rännakud”
(Tartu Ülikooli maaliosakonna
magistritöö näitus ja kaitsmine) – Tartu Kunstimaja
(2013); “Tanel Tolsting maalid
2011−2013” – Võru Linnagalerii (2013); “Rännakud 2,5”
(koos Andrus Raagiga) – VanaVõromaa Galerii (2013).

Ühisnäitused: “Eesti Maalikunstnike Liidu uudisloomingu
näitus” – Uue Kunsti Muuseum,
Pärnu (2013); “Naerev Loom”
(kineetiline skulptuur “Aristotelese loom”) – galerii Noorus,
Tartu (2013); “Tiiu Lind” (koos
E. Tedresaare ja M. Sildnikuga) – Y-galerii, Tartu (2013);
“Eesti Kunstnike Liidu 12. aastanäitus” – Uue Kunsti Muuseum,
Pärnu (2012).

Kataloogi sisutoimetaja ja oksjoni projektijuht Liina Raus
Kunstiteaduslikud kommentaarid Indrek Grigor ja Kadri Asmer
Keeletoimetaja Lilian Lukka
Oksjonitööde fotode autorid on Tartu Kõrgema Kunstikooli I ja II
kursuse üliõpilased. Pildistamist juhendasid Vallo Kalamees ja
Andrus Kannel
Kataloogi kujundus ja küljendus Mikser Creative Studio
Kuraatorid Liina Raus ja Triin Tulgiste
Näituse Tartu Loomemajanduskeskuses kujundas Madis Liplap

