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AMANDUS ADAMSONIST – OLEV SUBBINI

Oksjonivalikuis, nagu ka näitustel, tahetakse loomuli-
kult näha midagi uut. Galerii Vernissage'i valik kevad- 
oksjonile on väga põnev, pakkudes veel üht sisse-
vaadet eesti kunsti ajalukku ja tuues taaskord välja 
üllatavalt häid senitundmatuid töid. 

Oksjonivaliku periood algab 19. sajandist – Amandus 
Adamsoni suurepärase maaliga „Napoli laht“ (1896, 
õli). On teada, et kunstnik sõitis Itaaliasse tervist  
parandama 1897. aastal, seejuures kuni Berliinini 
koos Kristjan Rauaga. Väidetavalt oli see tema esimene 
Itaalia-reis. Napoli lahte võis ta aga maalida mistahes 
kunstitöö või postkaardi järgi, lisateenistusena ajal, 
mil ta töötas friiside kallal Aleksander III muuseumi 
laevalgusega saalides. Itaalia motiive osteti tollal ikka 
veel meelsasti.

 Tõnis Grenzsteini „Lilled laual“ (1904) on ilus näide 
kunstniku hilisperioodist, mille arengut moodsama 
ja värvikama maalikäsitluse poole tõendavad mitmed 
teisedki lõpuks kodumaale jõudnud tööd. 

Siinse kunsti kiindumust rannamiljöösse peegeldab 
Erwin Foersteri „Paadid rannal“ (1929), mis paelub 
energilise värske maalilaadiga. Tallinlase Foersteri, kes 
lahkus siit ümberasumise korras, on paljude teiste 
baltisaksa kunstnike kõrval kilbile tõstnud Rein Loo-
dus oma uurimustes Eesti linnade kunstielus aegadel 
(ilmusid aastatel 1994 ja 1999).

Käesoleva oksjoni üllatuste seas on aga selliste 
tuntud klassikute haruldusi, nagu Karl Pärsimägi maal 
„Petseri kloostri sissekäik“ (1935), Günther Reindorffi 
akvarell „Rannamaastik. Rogö.“ ( 1921) ja Hando Mu-
gasto „Maastik veskiga“ (1928).

Maastiku vallas paeluvad esmajoones kaks mõneti 
vastandlikku meistrit: Richard Uutmaa maaliga „Pirita 
jõgi sügisel“ (1959) ning Viktor Leškin „Nasva jõel“ 
(1943). Mõlemad teosed on põhjalikult ja nüansirikkalt 
läbi maalitud, millest ilmselgelt kumab läbi ka kunstni-
ke vaimustus eesti loodusest.

 Tähelepanu väärib oksjoni lillelett: Tõnis Grenzs-
tein, Linda Kits-Mägi, Erich Pehap,  Valdemar Väli,  
Ann Audova ja Malle Leis – kronoloogiline rida läbi 
poolsajandi osutub ka maalikäsitluse bravuursuse 
tõusu kajastavaks!

Graafikavalikus on muutumatult kohal Eduard  
Wiiralt, seekord kolme küllalt haruldase gravüüriga. 
Ent huvitav on üle vaadata ka varemnähtut, sest  
vaatenurk ju muutub pidevalt. Wiiralti „Suplejaid“ 
(1927, ofort) on küllalt sageli eksponeeritud ja repro-
dutseeritud, aga ikka mõjub teos oma huumorikülla-
ses grotesksuses ainulaadselt. See on otsekui paroo-
dia kunstis levinud, reeglina  täie tõsidusega käsitletud 
teemale, mis ilmus tema enda loomingusse juba 
kunsttööstuskooli päevil. See mõjub ka paroodiana 
Esimese ilmasõja järel eriti õitselepuhkenud seksapiili 
kultusele, paroodiana uusasjalikkusele selle armastu-
sega ülaltvaates keldritubade kujutamise vastu, mille 
aknast paistavad möödakäijate jalad. Siin piiravad 
need jalad veekogu, mille muareemustrilistes lainetes 
daamid suplevad. Nii nagu ofordis „Seltskond“ (1928), 
võtab siingi täiskasvanutest õppust alumises nurgas 
kujutatud lapsuke. Lisaks on mahlakas tõmmis ilmselt 
varaseimast tiraažist ning haruldane, sest plaat hävis 
II maailmasõja ajal. 

Ühe supleja torujad kleidivoldid tuletavad meelde 
jänese tüdruksõbra seelikut Leo Lapini samuti väga 
naljakal lehel „Jänku suudlus“ (1970/96, värviline 
offset). Väikesetiraažilise litona sündis see töö eesti 
popkunsti heroilisel ajajärgul ning temasse kätketud 
huumor pole vananenud. Niisama lõbus on „Jänku 
suudluse“ paarikleht „Kunstnik“, milles päkapikk kuju-
tab hoolega tegelikkust – konna kärbseseenel. Tegelik-
kus meie ümber nii süütu siiski ei ole ning kunstnikel 
tuleb sellega suhestuda nii või teisiti. Läbi omapärase, 
ootamatu huumoriprisma nägi seda mullu silvestri-
päeval lahkunud Peeter Allik, viimase kolme aastaküm-
ne üks huvitavamaid kunstnikuisiksusi nii maalis kui ka 



graafikas, viimases vahest eriti. Neopopi laines eesti 
kunsti tulnuna tegi ta 1992. aastal järje Lapini „Jänku 
suudlusele“ – linoollõike „Pärast suudlust“, milles liha-
võttejänes kingib daamile muna pealiskirjaga „aids“. 
Tema linoollõiked meenutavad mõjult Max Ernsti 
kollaažitehnikas illustratsioone 1920.–1930. aastate 
vahetuselt. Linoollõikes „USA“ (1995) ignoreerib möö-
daruttava naise vanaaegsete seelikupitside taustal 
istuv ketistatud spaaniel suurriigi üldlevinud imaagot.

Hilisemal ajal kuulus Ants Laikmaa õpilaste hulka ka 
Johannes Võerahansu. A. Laikmaa õpetas peamiselt 
pastelli ning Võerahansult on teada mõned selles teh-
nikas tööd 1920-ndatest. 1960. aastate söejoonistuste 
hulka on eksinud pastell „Natüürmort toolil“ (1965), 
mis mõjub oma peenetundelises lihtsuses otsekui 
mõni Jean-Baptiste-Siméon Chardini töö. Pastelltehni-
ka võlu, selle pehmust ja õrnust on meisterlikult esile 
toonud Erich Pehap oma heledas ja varjundirikkas 
lillemaalis (1943). Samast aastast pärinevad Valdemar 
Väli ja Linda Kits-Mäe hõrgud lillemaalid – mõlemad 
lõpetasid sel aastal „Pallase“ (tollal Tartu Kõrgemate 
Kujutava Kunsti Kursuste nime all). Nendega koos 
lõpetas „Pallase" Lembit Rull, kelle töid näeb äärmiselt 
harva. Seda huvitavam on tema pastoraal „Emajõe 
kallastel“ (1940, õli). „Pallase“ koolkonna fännidel on, 
millest valida: väärikalt on esindatud Erich Leps,  
Ann Audova, Salome Trei, Jaan Grüünberg, Hando 
Mugasto, Richard Kaljo ja Aino Bach. 

Keda huvitab ajaloopilt, selle tähelepanu pälvib 
kindlasti Richard Sagritsa „Sõdurite rindelesaatmine“ 
(1942, õli), maalitud ilmselt Jaroslavlis, kuhu kunstnik 
saabus kevadel 1942. Samast aastast pärineb Karl 
Burman juniori akvarell „Kasarmus“ (1942), maalitud 
Lõuna-Uraalides, Krasnouvelskis. „Sõdurite rindele-
saatmine“ on koloriidilt ja maalimisviisilt veel läheda-
ne Sagritsa kodumaistele töödele. Nagu Nõukogude 
tagalas loodud teoste puhul tavaliselt, annab sellele 
spetsiifilise võlu isevärki naiivsus. Esteet eelistab, mui-
dugi, Sagritsa natüürmorti „Tassid“ (1953), mis kannab 
endal närvetava 1940.–1950-ndate vahetuse ning kar-
mi stiili vaheliste aastate rõhutatud peenemaitselisuse 
pitserit. Viimasel ajal on välja tulnud hulk Olga Terri 
töid 1940.–1950. aastatest. 

Karm stiil tõstis 1960. aastate maalijate esirinda 
Valdur Ohaka, kelle „Talu Koguva külas“ (1968, õli) 
on selle ekspressiivse vormikõne ere näide. Nikolai 
Kormašovi maalid „Õu“ (1975, akrüül) ja „Uus katus“ 
(1983, õli) esindavad perioodi kunstniku loomingus, 
mil seljataha olid jäänud karm stiil ja ikooniline laad 
ning kunstnik sukeldus looduslähedasse maaellu, olles 

nüüd haaratud maaliainest läbiva valguse lummusest. 
Olav Maranilt näeb varaseid linnavaateid, milles juba 
ilmneb tema kaldumine metafüüsilisuse poole.

Jätkuvalt tuuakse maale pagulaskunsti. Oksjonivalikus 
torkab silma Eerik Haameri suurem maal „Suusatajad“ 
(1960-ndad, õli), mille ääretu lumeväli kuskil kaugu-
ses kolmnurkse parvena edasirühkivate figuuridega 
mõjub sümbolistlikult. Prantsuslik natüürmortist oli 
kodumaal kunstiõpinguid alustanud ja Rootsis mõned 
isikunäitused teinud Raoul Lind. Pariisi mõju annab 
tunda ka 1920-ndatel kodumaalt lahkunud ning  
Taanis nii dekoratiiv- kui ka tahvelmaalijana tegut-
senud Eugenie Noormägi-Hanseni loomingus – nii 
abstraktses kui esemelises. 

Oksjonitel on ammu kindla koha omandanud rüh-
mitusse Tõnis ja Toomas Vint, Kaljo Põllu, Jüri Arrak, 
Raul Meel, Malle Leis, Ado Lill – kõik 20. sajandi viima-
se kolmandiku ja 21. sajandi alguse eesti kunsti palet 
määranud tugevad loovisiksused. 

 XX sajandi klassikute töödest väärib märkimist Olev 
Subbi maal „Via della Lungara” (2000. a).

Olev Subbi aktitüüp kujunes välja osalt itaalia renes-
sansimeistrite mõjul veel enne, kui ta Itaaliasse reisis. 
Itaaliat võiks nimetada tema kunstiliseks kodumaaks. 
Siin on ta ühendanud oma meelisžanri vaatega Igave-
se linna katustele.  

Olev Subbi on 1980. aastatest alates maalinud 
üha enam akte. See žanr oli tema loomingus varemgi 
olulisel kohal, kuid aja jooksul vääristab naisefiguuri 
olemasolu veelgi maali temaatikat ning kompositsioo-
nide sisu. Teemad neis teostes ongi muutuvad. Naise 
kujutis võib saada teostesse põimitud sümboolsete 
ja ajatute sõnumite oluliseks koostisosaks. Aeg-ajalt 
lisandub vaataja jaoks sellistesse teostesse filosoofilist 
allteksti.

Hilisemate kümnendite loomingus lisandub tema 
maalide pildiruumi abstraktsust ja üldistavaid värvi- 
kaid elemente, aga naise kujutis sümbolina jääbki 
domineerima. Kunstiajalooski on naise kuju olnud 
inspiratsiooni allikas aegade algusest ja ilmselt jääb  
ka aegade lõpuni.

Galerii Vernissage püüab esindatud kunstnikeringi 
kindlasti laiendada, väärtustades ühtlasi kõrget kunsti- 
list taset.

 Usume, et meie seekordne oksjonivalik pälvib 
kunstisõprade suurt tähelepanu.

Lugupidamisega
Kristiina ja Martin Radevall 

Vernissage kunstigalerii
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7

1 RICHARD MARTIN VASARD (KUNI 1935 HAMMER, 1903–1987)
Akt härgadega. 1950-1960ndad 
Maal, õli, papp. 75 x 56 cm, suurus raamiga 87,5 x 67,4 cm Pöördel, ülal paremal, lipikul: 
TEMKK TORONTO ESTONIAN HOUSE ART COMMITTEE COLLECTION Richard Martin 
Vasard Nude with Bulls oil 75 x 56 cm

R. M. Vasard õppis aastail 1919–21 A. Laikmaa juures, seejärel Riigi 
Kunsttööstuskoolis ja Münchenis. Ta leiutas 1930-ndatel puurmasina, mis 
võimaldas kivi mehaanilist töötlust. Ta võttis sellele patendi ja müüs litsentsi 
hiljem Saksamaale. Näide tema puurmasina abil tehtud kiviskulptuurist on 
Vigala kiriku Vabadussõja monument, mis valmis koostöös arhitektide Alar 
Kotli ja Karl Lüüsiga 1933. aastal. 1939. aastal asus ta USA-sse, kuhu jäi 
surmani. Sõjajärgsel ajal on ta maalinud romantilis-dekoratiivses laadis.
Alghind 1300 eurot
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2 MÄRT LAARMAN (1896–1979)
Mees labidaga. 1935 
Puunikerdus. 21,2 x 7,8 x 5,8. Põhjal: ML 27. VII 1936

M. Laarman on tuntud kui maalija ja graafik, aga ta on 1930-ndate teisel 
poolel viljelenud ka puunikerdust. Ilmselt on teda inspireerinud ülemöödunud 
sajandivahetusel tegutsenud rootsi skulptori Axel Peterssoni (Döderhultarn) 
või veel enam tema kaasaegse soome puunikerdaja Albin Kaasise rahvalikud, 
humoristlikud ja ilmekad figuurid. Mõningad väikesed kujud olid väljas 1996. 
aastal M. Laarmani suurel isikunäitusel Rüütelkonna hoones.
Alghind 625 eurot



9

3 GUSTAV RAUD (1902–1968)
Aedlinn. 1956 
Graafika, monotüüpia, paber. Plm 32,3 x 39,5 cm, suurus raamiga 51,1 x 58 cm 
All vasakul: Monotüüpia – 56. All paremal: GRaud

Senitundmatu G. Raua monotüüpia, mis paelub maalilise tiheduse ja värvi 
küllastatusega. Hallikate, siniroheliste, pruunpunaste gamma on kunstnikule 
iseloomulik. G. Raud õppis ajavahemikus 1923–34 “Pallases” nii A. Vabbe kui 
ka N. Triigi juures ning paistis silma eelkõige oma portreemaalidega, ent on 
1950.-60ndatel olnud ka väljapaistvaim monotüüpia viljeleja Tartus. 
Alghind 750 eurot
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4 AINO BACH (1901–1980)
Magav laps. 1955 
Graafika, kuivnõel, paber. Plm 16,2 x 18,4 cm, suurus raamiga 39,4 x 39 cm 
All vasakul: Kuivnõel. All paremal: Aino Bach 1952. Teos on raamitud.

Teos on A. Bachi loomingus üks tuntumaid. Selle modell oli tulevane näitleja  
Mari Lill. 1954/55. aastal algas kunstniku loomingus uus tõus. Kuivnõelas ja 
akvatintas sünnib aktikompositsioone ja tundesooje portreesid, mille modellideks 
on enamasti naised ja lapsed. Kunstnik oli neis žanrides suur meister.
Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 800 eurot
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5 AINO BACH (1901–1980)
Tütarlaps sinises. 1970 
Graafika, monotüüpia, paber. Lm 37,5 x 24,3. Km 27,7 x 14 cm, suurus raamiga 55,5 x 40 cm 
All vasakul: Monotüüpia. All paremal: Aino Bach 70

Kunstniku loomingut on tema monograafiates ja kataloogides vaadeldud  
1960. aastate keskpaigani. Ometi töötas ta viimasel elukümnendilgi, trükkides 
peamiselt monotüüpiaid – nagu ikka, peamiselt naiste ja tütarlaste portreesid, 
sõjajärgsele perioodile tüüpilistes murtud toonides. Kuni 1960-ndateni leiti 
üldiselt, et diskreetne värvigamma on peenem, “pariislikum”. A. Bachi 1970-ndate 
aastate naiskujudes võib kohati leida sarnasust varasemate modellidega, ent 
põhiliselt järgis ta ka siis teatud ideaali. 
Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 1300 eurot
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6 ERIC (ERICH KONSTANTIN) PEHAP (1912–1981)
Kodu. 1929
Maal, pastell, paber; vm 31,9 x 23,4 cm, suurus raamiga 52,7 x 43,7 cm
All vasakul: 1929. All paremal: E. PEHAP

Teos on loodud ajal, mil Pehap oli alles Viljandi Maakonna Poeglaste Gümnaasiumi 
õpilane. Ta lõpetas selle 1931. aastal, 1932. aastal astus ta “Pallasesse”. Ta oli 
gümnaasiumis aktiivne: kuulus “Noorseppade” malevasse, mängis džässorkestris, 
tegi Viljandi Põllumeeste Seltsile lipukavandi. Sellest jutustas Pehapi õde Vanda 
kunstniku näitusel Haus-galeriis 2007. aastal.
Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 400 eurot
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7 JUHAN KANGILASKI (1904–1981)
Talvemaastik majadega. 1942 
Maal, õli, vineer. 53,5 x 66 cm, suurus raamiga 61 x 73,7 cm 
All vasakul: JKangilaski 42; Pöördel: Saagiv mees õues.  
Üle selle suurelt musta värviga: Kangilaski Viljandi Kr.75.-

Juhan Kangilaski õppis 1920-ndatel Tallinna Kunsttööstuskoolis ja “Pallases”, 
töötas 1930-ndatel ja sõjajärgsel ajal Viljandis “Ugala” dekoraatorina, 
1950-ndatel Tallinnas reklaamikunstnikuna ja karikaturistina. Ta on teinud 
tahvelmaali ja graafikat. Nii idüllilises talvemaastikus kui ka naiviseerivas 
olustikustseenis pöördel on tunda teatrikunstniku närvi. 
Alghind 1700 eurot
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8 OLGA TERRI (1916–2011)
Kivivedajad põllul. 1950ndate algupool/keskpaik 
Maal, õli, vineer. 38,8 x 56,2 cm, suurus raamiga 49,5 x 66,5 cm 
All vasakul: O. Terri

Laadilt on teos seotud 1940-ndate teise poole ja 1950-ndate alguse osalt 
traagilises, osalt groteskses võtmes kompositsioonidega. Groteski hõngu on 
selleski “maaparanduse” stseenis. Samas tundub senisest värvikam palett ja 
karmi stiili ette kuulutav kontuurjoonis õigustavat dateerimist 1950-ndate 
keskpaigaga.
Alghind 800 eurot
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9 OLGA TERRI (1916–2011)
Lamav akt. 1940ndate lõpp – 1950ndate algus 
Maal, õli, vineer. 75,2 x 60,3 cm, suurus raamiga 85,5 x 71 cm 
All paremal: O. Terri; Pöördel: Kärt Voogre portree. 

Pruunikas tonaalsuses aktimaal paelub mõnevõrra ebatavalise rakursiga. 
Sel perioodil oli Terrile iseloomulik askeetlikult napp, ajuti peaaegu 
monokroomne koloriit. Kuigi kunstnik on signeerinud akti, väärib tähelepanu 
ka portree Terri sõbrannast, 1948. aastal Tallinna Riikliku Tarbekunsti 
Instituudi lõpetanud kunstnik-disainerist Kärt Voogrest (1921–2010).
Alghind 1300 eurot
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10 ELMAR KELL (1925–2006)
Aktid päikesepaistel. 1960–70ndad 
Maal, õli, papp. 61,3 x 65 cm, suurus raamiga 69,5 x 73,5 cm 
All paremal: Elm. Kell

Pärast õpingute lõpetamist Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis 1950.
aastal töötas E. Kell teatrikunstnikuna provintsiteatrites, siis kunstnikuna 
Eesti TV-s, ühtaegu kaasa minnes uute tendentsidega 1960-ndate maalis. Oma 
ebakonventsionaalse pildiruumi käsitluse ja poeetiliste visioonide poolest 
läheneb tema kunst mõnevõrra Edgar Valteri omale.
Alghind 650 eurot
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11 RICHARD UUTMAA (1905–1977)
Pirita jõgi sügisel. 1959 
Maal, õli, lõuend. 50 x 70 cm, suurus raamiga 60,5 x 80,5 cm 
All paremal: R. Uutmaa 59 a

Maastik esindab R. Uutmaa loomingus 1950. aastate teise poole värviküllast ja 
nüansirikast impressionismi selle tundliku valgusekäsitlusega. Sel perioodil on 
kunstnik palju maalinud Pirita jõe vaateid. 1960. aastate Lõuna-Eesti maastikes 
muutub laad üldistatumaks, ekspresiivsemaks, pakkudes suurejoonelisi panoraame.
Alghind 6000 eurot



18

12 EUGENIE NOORMÄGI-HANSEN (1903–1988)
Natüürmort küüslauguga. 1951 
Maal, õli, lõuend. 59,4 x 47,2 cm, suurus raamiga 75,2 x 62,9 cm. All paremal: ENH 51

Narvas sündinud ja Kopenhaagenis kaua elanud kunstnik on Eesti kunsti- 
avalikkusele avastuseks. Ta olevat õppinud ka “Pallases”, ent juba 1921. aastal  
on ta New Yorgis, Rahvuslikus Kunstiakadeemias, aastail 1925–27 õpib sealses 
Disainiakadeemias. Aastatel 1933–37 jätkab õpinguid Kopenhaageni Kunsti- 
akadeemias, 1944–49 Pariisis, muuhulgas Fernand Léger’ juures, siis 1950ndal 
André Lhote’i akadeemias, siis jälle Kopenhaagenis, õppides seal peamiselt  
freskomaali. Seda hariduskäiku on võimaldanud tema majanduslik kindlustatus 
tänu abielule rikka taani kontoriametnikuga. Laad, milleni ta jõudis, on imponee-
riv oma karges konstruktiivses lihtsuses, vormi- ja valguseprobleemide tõsikuns-
tilises  lahendamises. Tema abstraktseteski töödes on realiteet enamasti aimatav 
lähtealusena. Skulptor Tõnu Maarand on tema õepoeg.
Alghind 1300 eurot
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13 OLAV MARAN (1933)
Kaupmehe tänav. 1959
Maal, õli, paber; 53 x 42 cm, suurus raamiga 55 x 44,3 cm. Ülal vasakul: O. MARAN 59;  
Pöördel signeeritud: Olav Maran Kaupmehe tänav 1959 õli 53 x 42. Teos on raamitud.

O. Maran lõpetas ERKI graafikuna 1959.aastal, ent ta maalis juba õpingute ajal  
ning üks eesti silmapaistvamaid maalijaid temast kujuneski. Tema varasemat laadi 
võiks nimetada uusasjalikuks, see toonitab kujutatavas motiivis argisust, aguli ilme-
tust, samas lahendades maalilisi probleeme – pildiruumi ülesehitamist ja valguse  
astendamist teatud värviharmoonia raames. 1950.–1960. aastate vahetusel areenile 
astunud põlvkond ei armastanud paraadlikke vaateid uus ehitustele, vaid eelistas 
vaikseid tänavaid vanade puumajadega, milliseid leidus tollal kesklinnaski, näiliselt 
ilmetuid, ent oma argisuses eluliselt tõesemaid motiive. „Kaupmehe tänav" on ses 
suhtes mitte ainult 1959. a ERKI lõpetanud Maranile iseloomulik töö. 
Alghind 800 eurot
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14 OLAV MARAN (1933)
Vaade aknast I. 1960
Maal, õli, paber; 58,5 x 40 cm, suurus raamiga 64 x 46 cm
Pöördel signeeritud: Olav Maran Vaade aknast I 1960 õli, paber 58,5 x 40.  
Teos on raamitud.

O. Maran lõpetas ERKI graafikuna 1959.aastal, kuid alustas juba õpingute 
ajal maalijana. Nagu tugevate kunstnike puhul ikka, on ka tema õpilastööd 
huvitavad. Linnavaadetes andis ta edasi Tallinna kesklinnalegi iseloomulikku  
arhitektuuriliselt juhuslikku, provintslikult vaesevõitu  ilmet, millel oli aga  
oma võlu. Ühtaegu tegeles ta neis maaliliste probleemidega, siin näiteks, 
värvimõjuga talvises hämaruses.
Alghind 800 eurot
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15 RICHARD UUTMAA (1905–1977)
Natüürmort seentega. 1954 
Maal, õli, papp. 49,5 x 70 cm, suurus raamiga 60 x 80,4 cm 
All paremal: R. Uutmaa 54

Monograafia “Richard Uutmaa. Armastades Eestimaad” kataloogis nr. 166 
all fikseeritud teos on reprodutseeritud lk. 171. Maastikumeistrina tuntud 
Uutmaa pärandis on ka palju lillemaale ja natüürmorte. Tema eluajal viibiti 
palju looduses, oli kombeks suvitada maal. Uutmaa suvitas perega sel perioodil 
enamasti Kiisal, vahest on sealt pärit see seenekorv.
Alghind 3500 eurot
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16 GÜNTHER REINDORFF (1889–1974)
Rannamaastik. Rogö. 1921 
Maal, akvarell, paber. Lm 23,1 x 33,1 cm, suurus raamiga 43,2 x 52 cm 
All vasakul: Rogö 9/VII 21. GR Pöördel, all paremal pliiatsiga: Pakri akva-etüüd 
monogrammi lisasin 1965 aastal. Pöördel, all keskel pliiatsiga: Greindorff.  
Teos on raamitud.

Suurepärase maastikujoonistaja maalitehnikates tööd on haruldased, antud 
rannamaastik – senitundmatu. Oma loomematku Eesti saartele alustas Reindorff 
1921. aastal Pakri saartest (Rogö), joonistades sealset talumiljööd.
Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 1300 eurot
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17 ERIC (ERICH KONSTANTIN) PEHAP (1912–1981)
Tütarlaps rätikuga (Õde Vanda). 1937
Maal, akvarell, paber. Lm 50,1 x 34, vm 48,2 x 33 cm, suurus raamiga 68,7 x 51,7 cm 
All paremal: E. Pehap Pöördel ülal: “Tütarlaps rätikuga” (õde Vanda) 1937  
E. Pehap Liiva 4-3 Viljandi. Teos on raamitud.

Aastatel 1932–33 ja 1933–39 “Pallases” maali ja graafikat õppinud ning kooli 
graafikuna lõpetanud E. Pehap on nii kodumaal kui ka hiljem Rootsis ja Kanadas 
elades palju maalinud, sealhulgas akvarellis. Tema pärandis on palju kodulinna 
Viljandi vaateid, aga ka muudes žanrides töid. Sellele akvarellile annab erilise koha 
modell – kunstniku õde Vanda Pehap (1923–2015), tema vanematekodu ja Eestisse 
jäänud tööde hea hoidja ning oma tagasihoidlikul moel tema loomingu propageerija.

Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 500 eurot
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18 RICHARD UUTMAA (1905–1977)
Päevalilled, pihlakad ja punane linik. 1975
Maal, akvarell, paber, lm 64,7 x 88,2 cm, suurus raamiga 83,5 x 106,5 cm
All paremal: R. Uutmaa. 1975. a. Teos on raamitud.

1960-ndatel rajas Uutmaa endale suvekodu Eismale. Ateljeeaknast avanes 
vaade lahele, mis oli taustaks akna ette seatud vaikeludele lilledest ja 
viljadest, mis toretsesid varasügiseses värvirikkuses. R.Uutmaa oli virtuooslik 
akvarellist. Seda tehnikat on ta intensiivselt viljelenud 1960–70.aastatel, 
kusjuures tema palett muutus aina säravamaks. Rohkesti maalis ta sellal 
motiive oma suvekodust Eismal, sealhulgas ateljeeaknast avanevaid vaateid 
või lilleseadeid akna ees. Ta oli ka meisterlik lillemaalija, kes eelistas koduaias 
kasvavaid või koduümbrusest korjatud lilli. Monograafias “Richard Uutmaa. 
Armastades Eestimaad” (Tln.2008) on töö fikseeritud kataloogis (nr. A 124).
Alghind 1300 eurot
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19 MALLE LEIS (1940–2017)
Sukmiti aed XIV. 1995
Maal, akvarell, paber. lm 71 x 105 cm; vm 69 x 114,5 cm, suurus raamiga 81 x 102,7 cm
All keskel. LEIS 1995. Tagapapil, ülal vasakul: SUKMITI AED XIV 71 x 105 akvarell 1995.a. 
LEIS Malle Tallinn ESTONIA. Teos on raamitud. 

Lillekülas, kus asus Malle Leisi ateljee, elas ka kunstnik Sulev Sukmit. 
Looduslähedane eeslinn oma puude vahele peitunud majade ja aedadega 
meeldis Leisile ning on tükati kujutamist leidnud tema õlimaalidel, 
serigraafiatel ja akvarellidel. 
Alghind 4100 eurot
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20 ENNO LEHIS (1912–2011)
Kiek in de Kök talvel. 1970. aastad
Maal, akvarell, paber. Lm 62,3 x 48,7 cm, suurus raamiga 83,6 x 68,6 cm 
All paremal: E. LEHIS. Teos on raamitud.

Enno Lehis alustas akvarellistina sõja ajal Jaroslavlis, tehes šarže muusikutest. 
1950–60-ndatest kuulus ta akvarellistide tuumikusse, säilitades loomevõime 
kõrge eani. Tema vaba maaliline käsitlus on toonud talle palju austajaid. 
Linnavaated on tema loomingus suhteliselt haruldased.
Alghind 500 eurot
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21 ENNO LEHIS (1912–2011)
Oleviste sügistalvel. 1970. aastad 
Maal, akvarell, paber. Lm 50,5 x 36,3 cm
All paremal: E. LEHIS. Teos on raamimata.

Enno Lehis alustas akvarellistina sõja ajal Jaroslavlis, tehes šarže muusikutest. 
1950–60-ndatest kuulus ta akvarellistide tuumikusse, säilitades loomevõime 
kõrge eani. Tema vaba maaliline käsitlus on toonud talle palju austajaid. 
Linnavaated on tema loomingus suhteliselt haruldased.
Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 500 eurot
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22 VIKTOR LEŠKIN (1914–1998)
Nasva jõel. 1943 
Maal, õli, vineer. 51,7 x 64,8 cm, suurus raamiga 65,2 x 78 cm 
All paremal, värvikihti kraabitult: VLeškin 1943 Pöördel: Nasva jõel V. Leškin 1943  

Setumaalt pärit V. Leškin õppis maali Riigi Kunsttööstuskoolis, sõja ajal 
Taliina Kujutava ja Rakenduskunsti Koolis, pärast sõda skulptuuri Tallinna 
Riiklikus Tarbekunsti Instituudis. Ta oli ERKI kauaaegne õppejõud. Tema 
varasemad tööd on suhteliselt haruldased, seepärast on  söjaajal Saaremaal 
jäädvustatud motiiv eriti huvitav. See on kalasadam paadisilla ja kuuridega, 
romantiline just oma hallis argisuses.
Alghind 1500 eurot
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23 ERWIN FOERSTER (1893–1960)
Paadid rannal. 1929  
Maal, õli, vineer. 35 x 45,5 cm, suurus raamiga 50 x 60,5 cm 
All vasakul: E. Foerster 1929

Tallinnas sündinud Erwin Foerster õppis kuni 1917. a Riias V. Purbitise ja 
Peterburis V. Mathé juures ning Eestis 1920-ndate algul A. Jegorovi juures. 
Esines näitustel alates aastast 1923. Lahkus Eestis 1944.a ja suri Buchholzis 
Hamburgi lähedal. Maalis maastikke, linnavaateid ja natüürmorte. Teda 
iseloomustab impressionistlik laad, meisterlik pintslikäsitlus ja värskelt mõjuv 
koloriit. Käesolev teos on talle väga iseloomulik. 
Alghind 1300 eurot
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24 KALJU NAGEL (1918–2005)
Kevad. 1981  
Maal, õli, lõuend. 60 x 81 cm, suurus raamiga 68,4 x 89,2 cm. All paremal: Kalju Nagel 81;
Alusraamil, ülal vasakul: Kalju Nagel; Alusraamil, ülal paremal: “Kevad 1981” 60 x 81

Kalju Nagel õppis aastail 1936–39 “Pallases”, Aleksander Vardi ateljees ning 
1945–47 Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis, taas Vardi juures. Ta maalis 
peamiselt maastikke, mille laadile jättis püsivama jälje joonistuslikku elementi 
rõhutav karm stiil. See ei tähenda, et Nageli looming olnuks värvivaene. 
Käesoleva teose tagasihoidliku koloriidi on tinginud kujutatud aastaaeg –  
varakevad, mil jõekaldad veel lumega kaetud. 
Alghind 1300 eurot
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25 NIGUL ESPE (1907–1970)
Rõuge järved. 1953 
Maal, õli, papp. 25,3 x 41,5 cm, suurus raamiga 49 x 65,2 cm 
All paremal: Nigul Espe 1953. Pöördel, ülal paremal: Mälestuseks sõpruses naabrile 
naabrilt Nigul Espe Tartus, 17. sept 1955. Teos on raamitud.

1932. aastal “Pallase” lõpetanud N. Espe maalis põhiliselt linnavaateid ja 
maastikke, Tartu ja Lõuna-Eesti motiive, nagu Tartu kunstnikud tavaliselt. 
Tema tagasihoidlikul realismil on oma võlu, selles on midagi biidermeierlikku. 
1950. aastatel töötas ta Tartu Kunstitoodete Töökodade dekooriateljee 
kunstnikuna, esinedes selle kõrval õlimaalide ja akvarellidega. 
Alghind 900 eurot
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26 NIGUL ESPE (1907–1970)
Maja terrassiga. 1959 
Maal, õli, papp. 46,8 x 35,3 cm, suurus raamiga 54 x 42,5 cm 
All paremal, pliiatsiga: Nigul Espe 1959

Nigul Espe lõpetas “Pallase” 1932. aastal, kui usasjalikkus polnud veel 
lahkunud kunstiareenilt. Seda esindab tema suur ja ilus “Natüürmort” (1932) 
Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis. Mingi asjalikkus, küll mitte enam uus, 
säilis ka tema edaspidises loomingus. Nostalgiliselt mõjub käesoleval maalil 
majafragment terrassiga, mille puupostid ja nikerdatud  balustraad, nagu ka 
koerakuut õuesügavuses on kui möödunud elustiili säilmed.
Alghind 1250 eurot
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27 OLEV SUBBI (1930–2013)
Via della Lungara. 2000
Maal, akrüül, õli, lõuend. 90 x 120 cm, suurus raamiga 105 x 135 cm
All paremal: Subbi 2000 Pöördel, ülal paremal: O-SUBBI VIA DELLA LUNGARA   
AKRÜÜL, ÕLI ACRYLIC, OIL 90 x 120 cm 2000. Teos on raamitud.

Subbi aktitüüp kujunes osalt itaalia renessansimeistrite mõjul veel enne, kui ta 
Itaaliasse reisis. Itaaliat võiks nimetada tema kunstiliseks kodumaaks. Siin on 
ta ühendanud oma meelisžanri vaatega Igavese linna katustele. 
Alghind 22000 eurot
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28 ERIC (ERICH KONSTANTIN) PEHAP (1912–1981)
Orientaalsed nõud. 1964
Maal, õli, papp. 48,3 x 63,8 cm, suurus raamiga 60,6 x 76,2 cm. All paremal: E. Pehap 
64. Tagapapil, ülal: ORIENTAL TISHES-OIL 1964 ERIC PEHAP. TORONTO. 14 OZARK CST.

1960-ndate dekoratiivses laadis natüürmort kujutab araabiapärases stiilis  
lauanõusid, mis säravad jahedas valguses, peegeldades seda täpselt paika 
pandud värvilaikudena. Kunstnikul on pildi nimetusele mõeldes meeles 
mõlkunud saksakeelne “Tisch” – e.k. laud – või pigem on ta valesti  
kirjutanud sõna “dishes” – e.k. nõud. See väike viga paneb mõtlema pagulaste 
kohanemisele uues kultuurikeskkonnas.
Alghind 1000 eurot
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29 MILJARD KILK (1957)
Talvine Tallinn. 2003 
Maal, õli, lõuend. 87 x 148 cm, suurus raamiga 96 x 157 cm
All keskel: Miljard 2003 Alusraamil ülal: „TALVINE TALLINN“ õli, lõuend 2003 Miljard Kilk 
Alusraamil all: La Galerie Passage lipik 2003. Teos on raamitud.

Värske motiivivalik: vaade Rannavärava mäelt linnamüürile, Olevistele ja  
kollasele nurgatornidega majale. Teos on maalitud pastoosselt, meisterlikult on 
edasi antud päikesepaistelise talvepäeva puhas valgus.
Alghind 4600 eurot
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30 LEMBIT SARAPUU (1930)
Haldjas ja hobune. 2000. aastad
Maal, õli, lõuend; 70,5 x 95,8 cm, suurus raamiga 79 x 104,5 cm
All paremal: Lembit

L. Sarapuu on antiikse ja eesti mütoloogia kõrvale loonud oma müütilise 
maailma, mille ererohelistel väljadel, sinava taeva all tunnevad end vabalt 
ja rõõmsalt roosad nümfid, kentaurid ja peegasused, nagu kunstnik neid 
ette kujutab. Stseeni looduslik dekoratsioon sarnaneb Tiskre rannaga, mida 
kunstnik on kujutanud ka puhta maastikuna.
Alghind 4900 eurot
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31 LEMBIT SARAPUU (1930)
Tiskre rand. 2010. aastad
Maal, õli, lõuend; 46 x 61 cm; All paremal: Lembit. Teos on raamitud.

Enamasti asustavad L. Sarapuu maastikke mingid mütoloogilised tegelased, 
puhas maastik nagu siin on haruldane. Tiskre rand on baltisaksa ja eesti 
maastikumaalijate lemmikpaiku. Sarapuu on oma töös selle idüllilisust oma 
värvikas-naiviseerivas laadis võimendanud. 
Alghind 600 eurot
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32 MALLE LEIS (1940–2017)
Sügissuvi XII. 1994 
Maal, õli, lõuend. 90 x 90 cm, suurus raamiga 92,5 x 93 cm. 
All vasakul: LEIS 1994. Alusraamil ülal: SÜGISSUVI XII õli, lõuend 90 x 90  
1994 MALLE LEIS ESTONIA. Teos on raamitud.

Kõrvits, paprika, krookused ja ratsuritäht on esitatud suurte ja eredatena 
mustal põhjal, mõjudes peaaegu  agressiivselt, uhketena oma volüümikas ilus. 
Malle Leisi tööde mõju ei ole seletatav ainuüksi tema meisterlikkusega, dekora-
tiivse talendi ja värvijulgusega, vaid ka tõelise kiindumusega loodusesse. Tema 
teoste rahvusvaheline menu sundis teda oma nimele ikka lisama ESTONIA. 
Alghind 7200 eurot
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33 TOOMAS VINT (1944)
Üks puu. 1999
Maal, õli, lõuend, 70 x 90 cm, suurus raamiga 80,5 x 100,5 cm
All paremal: TV99 Alusraamil ülal: "ÜKS PUU" 1999. TOOMAS VINT s. 1944 õli, l.70 x 90
Teos on raamitud.

Loodusse süüvides süüvime endasse, kandume reaalsusest irreaalsusse.  
Toomas Vindi maastikes on väliselt hoolega maalitud iga leheke ja kõrreke, 
samas on neile omane tugev sisemine, emotsionaalne keskendatus. Tema 
korrastatud loodus sisendab kummalist rahutust.
Alghind 4900 eurot
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34 KARL PÄRSIMÄGI (1902–1942) 
Petseri kloostri sissekäik. 1935 
Maal, õli, papp. 52 x 41,4 cm, suurus raamiga 71 x 60 cm. Signatuurita.
Pöördel lipikul: KKSKV omand. Autor: K.Pärsimägi Hind Kr.50. - 
Omand. aeg; 24 V.35. Üle selle KKSKV tempel. Teos restaureeritud.

1934. aastal tegi K. Pärsimägi koos sõprade Eduard Timbermanni ja Kristjan 
Tederiga matka läbi Lõuna-Eesti Petserisse. Maalilist ja värvikat kloostrit 
on Pärsimägi kujutanud, võiks öelda, fovistlikust vaatenurgast; mõned tema 
motiivid on kunstimuuseumides. Teose ostis kunstnikult 1935. aastal Kujutava 
Kunsti Sihtkapitali Valitsus.
Alghind 3000 eurot
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35 VALDEMAR VÄLI (1909–2007)
Rikkalik bukett. 1943 
Maal, õli, lõuend. 49,7 x 46 cm, suurus raamiga 61 x 57 cm. 
Ülal vasakul: V. Väli 43

V. Väli alustas õpinguid “Pallases” enne sõda ning viis need lõpule 1943. aastal. 
Tema varasem loomeperiood on  paeluv – hilispallaslikult estetiseeriv, samas 
isikupäraselt mahlakas, vahetu ja intiimne. Ilus täiendus töödele, mis fikseeitud 
kunstniku 2004.aastal ilmunud monograafias.
Alghind 1250 eurot



42

36 ANN AUDOVA (1904–2001)
Valged lilled kollasel taustal. 1960ndad
Maal, õli, vineer. 50 x 38,5 cm, suurus raamiga 62,5 x 51,5 cm. 
Pöördel all vasakul eespoolmärgitud andmed ja Vaal galerii tempel.

A. Audova õppis “Pallases” ajavahemikus 1924–36 ning paistis juba tollal 
silma eriti pastoosse maalifaktuuriga. Otse reljeefne ja nüansirikas faktuur 
iseloomustab ka tema sõjajärgseid töid. Tema meelisžanr on lillemaal, milles 
peale maaliliste väärtuste köidab ka lillede kaudu väljendatud hardus looduse 
imepärase elu ees.
Alghind 3000 eurot
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37 LINDA KITS-MÄGI (1916–1990)
Lilled vaasis. 1943 
Maal, õli, vineer. 40 x 33 cm, suurus raamiga 53 x 46 cm. 
All paremal: Linda Mägi 43. Pöördel ülal: Hind RM 400.- 6 Lai list. Pöördel keskel: N 817.

1943. aastal lõpetas L. Kits. Mägi õpingud “Pallases”. Kuigi ta oli juba abiellunud 
Elmar Kitsega, signeeris ta töid veel endiselt. Sõja ajal oli vineer kättesaadavam 
alusmaterjal kui lõuend. Teose hind on märgitud Saksa riigimarkades. Linda 
Kits-Mäe loomelaadi iseloomustas juba tollal prantsuslikust hilisimpressionis-
mist inspireeritud isikupära rõhuga koloriidi peenusel, mitte motiivi huvitavusel. 
Alghind 1250 eurot
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38 MÄRT BORMEISTER (1916–1991)
Jahisadam Pirital. 1963 
Maal, õli, paks papp. 49,2 x 69 cm, suurus raamiga 58 x 77,5 cm 
All paremal: Märt Bormeister Tallinn. 1963. a. Pöördel, ülal vasakul: Märt Bormeister 
Tallinn MCMLXIII Tallinn. Pirita Purjespordisadam õli 49,2 x 69

Märt Bormeistri linnavaadetel või Eesti talumotiividel oli suur menu turistide, 
eriti väliseestlaste seas, seepärast signeeris ja dateeris ta oma töid põhjalikult. 
Üks populaarseid paiku Tallinnas oli Pirita oma kloostri ning jahisadamaga. 
Viimane asus seal juba varem, ent 1949. aastal ehitati eelmisel aastal asutatud 
Kalevi Jahtklubile sinna maja Peeter Tarvase projekti järgi ning jahisport sai 
sellega hoogu juurde. Valged purjed sinise mere või kloostrimüüride taustal  
pakkusid erilaadseid kompositsioonivõimalusi. 
Alghind 1900 eurot
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39 RICHARD SAGRITS (1910–1968)
Tassid. 1953
Maal, õli, papp. 34,6 x 50 cm, suurus raamiga 39,9 x 55,2 cm  
All paremal: R Sagrits 53. Pöördel, ülal vasakul juhised raamijale: 
10/5 valge sisel värvitoon sobitada 838   

Natüürmort hõbekannu ja portselantassidega – Sagrits armastas selliseid 
pidulikult kaetud intiimseid laudu, mis on tollele ajastule tüüpilinegi. 
Tagasihoitud värvipeenus on samuti iseloomulik 1950.aastate keskpaiga maalile. 
Maastikumaalis sekundeerib sellele natüürmordile pilvise ilma meeleolus 
“Tuuline päev” (1953, Eesti Kunstimuuseum), mille peenetundeline maaliline 
teostus pälvis üldist imetlust.
Alghind 3000 eurot



46

40 AMANDUS HEINRICH ADAMSON (1855–1929)
Napoli laht. 1896
Maal, õli, lõuend. 39,7 x 52 cm cm, suurus raamiga 52,3 x 64,7 cm 
All paremal: Golfo di Napoli A. Adamson 1896

Skulptuuri kõrval viljeles A. Adamson ka maali. Esimesed dateeritud maalid on 
“Paldiski rand” (1894, Eesti Kunstimuuseum) ja “Vaade Pakri saarelt” (1894,  
erakogu). Maalidega esines ta esmakordselt 900. aastal Tallinna Provintsiaal- 
muuseumis. Käesolev töö kuulub tema varasemate maalide hulka, sarnanedes  
koloriidilt ja detailipeenelt käsitluslaadilt hilisemate Itaalia või Krimmi maastikega. 
Napoli muljetel lõi Adamson 1897. aastal skulptuuri “Napoli nälgivad lapsed” (kips), 
mille valas 1908. aastal pronksi. Kahjuks on see meile tuntud vaid foto põhjal. 
Alghind 8000  eurot
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41 RICHARD SAGRITS (1910–1968)
Sõdurite rindelesaatmine. 1942
Maal, õli, lõuend. 45,7 x 54,5 cm, suurus raamiga 54 x 63,4 cm
All vasakul: RSagrits 42

Teos on maalitud sõja ajal Nõukogude tagalas, Jaroslavlis, kus Sagrits oli 
Adamson-Ericu ja Aino Bachi kõrval üks kunstnike koondajaid Eesti NSV 
Riiklike Kunstiansamblite juurde. Maali värvirõõmus koloriit ja maalimisviis 
meenutab veel kodumaist idüllilist loomingut. Järgnev aasta, mil eesti 
kunstnikud Jaroslavlis lõid Jüriöö ülestõusu 600. aastapäevale pühendatud 
töid, tõi tema laadi karmimaid ja rahutumaid toone
Alghind 6400 eurot
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42 TÕNIS GRENZSTEIN (1863–1916) 
Lilled laual. 1904 
Maal, õli, lõuend. 64,5 x 90,2 cm, suurus raamiga 72,5 x 98,5 cm. 
All paremal: TGrenzstein 1904. Teos on raamitud.

Alates 1900. aastast elas Grenzstein püsivalt välismaal. Ta leidis tööd Thionville’is 
(sks.Diedenhofen), Preisi-Prantsuse sõjas Saksamaa kätte läinud Lotringis. Kuid 
sealgi ei katkestanud ta sidemeid Düsseldorfiga, kust viimasel ajal on kunstiturule 
jõudnud tema senitundmatuid maale. See kaunis lillemaal kajastab mitte ainult 
Grenzsteini laadi, vaid üldisemalt Düsseldorfi koolkonna maali muutumist 
värvikamaks ja dekoratiivsemaks 19/20. sajandi vahetusel. Maal on teretulnud 
täiendus meie lünklikule ettekujutusele Grenzsteini loomingust.
Alghind 7600 eurot
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43 LEMBIT RULL (LEOPOLD R.,1904–1987)
Emajöe kallastel. 1940 
Maal, õli, lõuend. 52,7 x 64,5 cm, suurus raamiga 63 x 74,5 cm. 
All paremal: L. Rull 1940. Pöördel: Naise portree. Õli. 64,5 x 52,7

Viljandimaalt pärit kunstnik õppis 1930-ndatel “Pallases” A. Vabbe ateljees 
ning lõpetas õpingud 1943. aastal. Ta on töötanud “Vanemuise” dekoraatorina, 
teinud karikatuure ja kujundanud raamatuid. Kuid tema töid on muuseumi- 
kogudes ja kunstiturul leida vaid üksikuid. Seda tähelepanuväärsem on käes-
olev heal professionaalsel tasemel ehtpallaslik suvemaastik.
Alghind 1300 eurot
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44 PAUL BURMAN (1888–1934)
Rannamaastik majadega. 1920ndad
Maal, värviline (õli)kriit, paber, kleebitud vineerile. Vm 45,4 x 59,4 cm,  
suurus raamiga 78,8 x 92 cm. All vasakul: P. BURMAN.

P. Burmani värvilisi kriidi- või pliiatsijoonistusi tuleb käsitada kui maale, sest 
ta oli maalija par excellence, ta tunnetas mistahes motiivi maalijana. Enamasti 
ongi tema tööde motiivid väga lihtsad, ent nad haaravad oma spontaanse 
maalilise eneseväljendusega. See motiiv on jäädvustatud kuskil Tallinna 
lähistel. Kaugel on mere sinine viirg, majad kaovad rohelusse, mille  pehmed 
vormid ja toonid on kunstnikku võlunud. 
Alghind 1800 eurot
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45 HANDO MUGASTO (1907–1937)
Maastik veskiga. u.1928
Graafika, monotüüpia, paber; lm = km 38,4 x 46 cm
All vasakul, paspartuul: Monotyypia. All paremal, paspartuul: Heino Mugasto.  
Teos on raamitud.

Teos võib olla üks Mugasto varasemaid monotüüpiaid, seejuures mõjuv oma art 
déco'likus ekspressiivses dekoratiivsuses. See on ilmselt inspireeritud veskist 
Rakvere Vallimäel, mida ta on kujutanud ka ühes 1931. aasta monotüüpias 
(Virumaa Muuseumid). H. Mugasto, nagu ka teised pallaslased, hakkas 
tegema monotüüpiaid eeskätt Wiiralti mõjul, ent kujundas välja oma laadi ja 
vaatenurga realiteedile.
Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 1400 eurot
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46 ERICH LEPS (1901–1965)
Maastik ojaga. 1940 
Maal, õli, papp. 37,8 x 47 cm, suurus raamiga 48 x 57,3 cm.
All paremal: E. LEPS. 40

1921. aastal “Pallase” lõpetanud E. Leps oli tugev kompositsioonimaalija, ent 
sageli  köitev ka teistes žanrides. Üldiselt iseloomustas teda selgevormiline, 
uusasjalikkuse mõjul kujunenud laad, ent maastike puhul on lähenemine 
impressionistlikum, pintslikäsitlus vabam. Idüllilises motiivis majaga 
metsalagendikul on tähelepanu keskendatud puude varjus üle kivide voolavale 
ojale, mille veel mänglevad refleksid. 
Alghind 2500 eurot
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47 JOHANNES VÕERAHANSU (1900–1980)
Natüürmort toolil. 1953 
Maal, pastell, paber. Lm 59 x 41,7 cm, vm 57,7 x 39,4 cm, suurus raamiga 77,7 x 57,5 cm 
All paremal: JV 53, Ülal parem: JV

J. Võerahansu oli suurepärane maalija, ent selle kõrval ka omapärasemaid  eesti 
joonistajaid. Tema söejoonistused on õieti monokroomsed maalid paberil. 
Pastell on muidugi maal, samas lähedane tema joonistustele. Toonid meenutavad 
mõneti E. Kitse “Istuvat poolakti” – pallaslaste värvimeel jäi muutudeski 
sarnaseks. Punakaspruun taust, tuhmsinine ja valge draperii toolileenil, taldrik 
kartulitega, vaas oma lihtsuses lummav, oma salapärast elu elav seadeldis. 

Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 1900 eurot
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48 SALOME TREI (1905–1995)
Laps kruusiga. 1939 
Graafika, lito, paber. Lm 57,9 x 50,3. Km 51 x 39 cm, suurus raamiga 78 x 64 cm. 
All vasakul: Kivitrükk. All paremal: S.Trei 1939

1939. aastal “Pallase” graafikuna lõpetanud S. Trei moodustas koos A. Bachi ja  
A. Veeberiga eesti graafikas omamoodi triumviraadi. Kõik kolm olid eriti 
tugevad sügavtrükitehnikais. Ent “Pallases” õpiti tundma erinevaid tehnikaid 
ja nii on ka Trei pärand tehniliselt mitmekesine. Tema litodki on isikupärased. 
Nagu Bach, armastas temagi kujutada lapsi – tundesoojalt ja vahetult.

Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 500 eurot
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49 EDUARD MÄSSO (1893–1947)
Vaade Nigulistele Harjumäelt. 1934
Maal, õli, papp. 48 x 65,2 cm, suurus raamiga 60,2 x 77,2 cm
All vasakul: EdMässo 34

E. Mässo õpingud Peterburis ja “Pallases” jäid katkendlikeks, tema 
asjalikus realistlikus laadis linnavaated ja maastikud ei kõnele tugevast 
kunstnikuisiksusest, ent nad on sageli harmooniliselt läbiviidud ja 
meeleolukad ning vahendavad midagi tüüpilist tolleaegses elus, nt 
ambitsioonideta rahulikku eluvaatlust.
Alghind 1250 eurot
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50 KALJO PÕLLU (1934–2010)
Igavese rahu allikas. 1989 
Graafika, metsotinto, paber. Lm 56 x 60. Plm 49 x 52 cm. Teos on raamimata.
All vasakul: värvilise metsotinto 1/50, all paremal: Kaljo Põllu, 1989

1.tõmmis 50-lisest tiraažist. Teos on valminud pärast suursarju “Kodalased” 
(1973–75) ja “Kalivägi” (1978–84) ning on nendega nii tehnilises (metsotinto) 
kui ka vaimses seoses. Sarjades püüdis K. Põllu edasi anda soome-ugrilaste 
kaugete esivanemate elu-olu ja maailmapilti, antud gravüüris osutab ta ürgsele 
puutumatule loodusele ja mõtetele meie elu sügavatest juurtest kui allikale, mis 
pakub tänapäeva inimesele rahu ja tasakaalu. 

Alghind 900 eurot
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51 LEMBIT SAARTS (1924–2016)
Soe Vihm. 1966 
Maal, tempera, paber. Lm 41,8 x 27 cm, vm 40,2 x 45,7 cm, suurus raamiga 59,8 x 44 cm
All paremal: L. Saarts 1966; Tagapapil, ülal vasakul: Vihmas tempera, 41 x 26 1966 LSaarts 
Ning lipik nr-ga: 25

Poeetiline kujund, mis meenutab A.Renoir’d, Saartsile iseloomulik pruunide ja 
roheliste toonide delikaatsele vastandusele rajatud koloriit, mäng poolvarjudega. 
Teos on reprodutseeritud TKM näituse kataloogis (1975 a, lk18.) Muuseumi 
tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba Artglass, 
70% UV kaitse)
Alghind 1000 eurot
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52 VALDUR OHAKAS (1925–1998)
Talu Koguva külas. 1967 
Maal, õli, papp. 48 x 69,5 cm, suurus raamiga 58,2 x 80,2 cm 
All paremal: V. Ohakas 1967

Kummulikeeratud paadid kiviaedadel, talud suurte puude all – Koguvale 
iseloomulik motiiv on siin leidnud ekspressiivselt dekoratiivse, jõuküllase  ja 
värvijulge lahenduse. V. Ohakas oli neid kunstnikke, kellele karm stiil sobis ja 
kes sellelt pinnalt kujundasid oma haarava maalikeele.
Alghind 1250  eurot
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53 ELMAR KITS (1913–1972)
Istuv poolakt. 1961 
Maal, tempera, paber. Lm 59,6 x 41,8, vm 56 x 39 cm, suurus raamiga 75,3 x 58,3 cm 
Ülal paremal: E. Kits 61. All vasakul: 230

Tempera muutus 1960. aastatel E. Kitse lemmiktehnikaks. Talle imponeeris selles 
värvi suurem tinglikkus, sarnasus vana freskoga, tooni õilis tuhmus ja ühtlasi 
eriline nüansipeenus. Tehnika nõudis ka teistsugust, joonistuslikumat käekirja. 
Tumesinine foon, ihu ja draperiide roosakaspruunid, valkjad toonid ning 
skitseerivad pintslitõmbed loovad poolakti ümber hõrgu ja kummalise, otsekui 
ootamatult seisatud miljöö, mis meenutab veidi samal aastal lahkunud Vabbe töid. 
Alghind 2800 eurot
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54 JAAN GRÜNBERG (1889–1969)
Kala. 1940 
Graafika, monotüüpia, paber dubleeritud papile; km 24,2 x 40,6 cm, suurus raamiga 
46,5 x 62 cm. All vasakul: Monotype 1940, all paremal: J. Grünberg

Jaan Grünbergi monotüüpiad on enamasti maastikud, vähemal määral, on 
ta kujutanud neil lilli, hoopis harva – natüürmorte. Käsitlus on kunstnikule 
omaselt maaliline, rajatud sinikas hallidele, pruunpunastele nüanssidele.
Alghind 700 eurot
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55 SILVIA LEITU (1912–1969)
Tütarlaps ahju juures. 1955
Maal, akvarell, paber; 56,3 x 46 cm, suurus raamiga 83 x 70 cm.
All vasakul: Silvia Leitu 55. Teos on raamitud.

Teos oli reprodutseeritud galerii Vernissage 2007. aasta kalendris, mis oli 
pühendatud S. Leitu loomingule. Juba Eestis kostüümikunstnikuna endale 
nime teinud S. Leitu oli paguluses hinnatud eelkõige kui virtuooslik ja tundlik, 
süžeedes sarmikalt mänglev akvarellist. Antud töös vastandab ta toredasti 
raudahju ja nõtke roosa akti kergelt markeeritud heledas interjööris.
Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 650 eurot
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56 SILVIA LEITU (1912–1969)
Elu meessooga. 1950ndad
Maal, akvarell, paber; Lm 59,5 x 47,2 cm
All paremal: Silvia Leitu. Teos on raamimata.

Silvia Leitu oli pallaslane, N. Triigi õpilane, kes enne sõda tegi endale nime 
teatrikostüümi meistrina, pärast sõda Rootsis aga akvarellistina. Silvia 
Leitu akvarellide maailm on kõigepealt väga tehnikapärane – värv on puhas, 
läbipaistev, otsekui ühe hingetõmbega paberile kantud, teiseks, naiselikult 
elegantne ja vaimukas. Sellele tööle on ta ise kirjutanud nimetuse, mis aitab 
mõista, miks daam on vihmavarjuga. Tema omapärane anne ja virtuooslikkus 
seavad ta ühte ritta selliste kunstnikega, nagu N. ja L. Mei, A. Pilar jt. 
tunnustatud akvarellimaalijad. Ta on võrdselt tugev erinevates žanrites.
Alghind 500 eurot
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57 HANDO MUGASTO (1907–1937) 
Asfalteerijad. 1933  
Graafika, puugravüür, paber, pasparteeritud. Vm 22,3 x 26,3 cm, suurus raamiga 41,4 x 43,8 cm 
All vasakul, paspartuul, pliiatsiga (autor): Puugravüür. All paremal: H. Mugasto 1933 -.  
Paspartuu pöördel ülal: Kr.40. TKM 6/I-3-1961 (näituse number). Teos on raamitud.

H. Mugasto viljeles puugravüüri alates aastast 1929. Tema varane graveerimislaad on 
tihe ja detailne. Kunstnik kujunes 1920-ndatel erinevate tendentside mõjuväljas. 1930. 
aasta paiku levis ekspressionismist ja uusasjalikkusest väljakasvanud proosarealism, 
mis vastas suure majanduskriisi aegsele õhustikule. Pallaslaste huvikeskmesse tõusis 
töölisrahvas – töö juures, kõrtsis, agulis. Asfalteerimine oli tollal uudne teema, mis on 
kunstnikke hiljemgi köitnud tegevuses figuuridega kuuma asfaldi aurupilvedes. Teose 
hind on üsna krõbe – sellal töölise kuupalk.
Klaas: Peegeldusvaba Artglass 70% UV kaitsega.
Alghind 500 eurot 
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58 EVALD OKAS (1915–2011)
Tantsijanna. 1999/2000
Maal, õli, masoniit. 90 x 56,7 cm, suurus raamiga 102 x 69,2 cm 
All paremal: Eokas 1999 2000 Pöördel, ülal vasakul: Eokas 1999 2000    
Pöördel, ülal paremal (mitte autor): Tantsijanna 72 x 90. Teos on raamitud.

Tantsijanna ja tants üldse on sagedane teema maestro loomingus. Selles teoses 
ei ole bravuurset liikumist, ometi tunneme elurütmi pulseerimas. Mustja kleidi 
all roosatab ihu, soengut ehivad kirevad lilled.
Alghind 4900 eurot
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59 RICHARD KALJO (1914–1978)
Istuv akt (Akt). 1939 
Graafika, Linoollõige, pruunikas paber. Lm 45,5 x 37. Km 31 x 24, suurus raamiga 57 x 66 cm  
All vasakul: linoleum. All paremal: RichKaljo – 1939. Teos on raamitud.

Richard Kaljo õppis “Pallases” aastatel1936–40 graafikat H. Mugasto, A. Laigo  
ja R. Vaheri juhatusel. Õpilastööd on erinevais tehnikais, valdavalt aga puu- 
gravüüris ja linoollõikes. Niisuguse ande puhul nagu Kaljo, on ka õpilastööd 
nauditavad. Heast vormitunnetusest ja kunstinärvist kõnelev “Istuv akt” juhatab 
sisse aktigravüüride rea Kaljo loomingus. 

Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 500 eurot
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60 ALEKSEI VIILUP (1916–1978)
Lamav akt sinisel draperiil. 1948
Maal, õli, papp. 34,2 x 48,6 cm, suurus raamiga 40,6 x 55,2 cm. 
All paremal, pliiatsiga: AViilup 48

Kunstnik lõpetas 1941. aastal Jaan Koorti nim. Riigi Rakenduskunsti Kooli 
ning töötas kujunduskunstnikuna sõja ajal V. Tomassovi ateljees, sõjajärgsel 
ajal ARS-is. Ta on kujundanud laulupidusid ja muid üritusi, loonud plakateid 
jne, selle kõrval aga ka maalinud erinevates žanrides töid, eelkõige aktimaale, 
mille värskes sensuaalses käsitluses on midagi Tallinna koolkonnale omast.
Alghind 900 eurot
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61 RAOUL LIND (1918–1993)
Dekoratiivne natüürmort. 1960
Maal, õli, lõuend, 33 x 41 cm, suurus raamiga 50 x 58 cm
All vasakul: Raoul Lind - 60

R.Lind sai 1930-ndate teisel poolel “Pallases” ja 1940-ndate algul sealsamas 
A.Vardi käe all tugeva põhja  oma laadile, mida hiljem Rootsis ja USA-s 
lihvis moodsa rahvusvahelise kunsti kogemus. Tema maalikultuurist ja  
kujundiesteetikast annab väike elegantne natüürmort hea ettekujutuse.
Alghind 700 eurot
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62 KARL BURMAN JUNIOR (1914–2001)
Kasarmus. 1942 
Maal, akvarell, paber. Lm 40 x 28,9 vm 38 x 28 cm, suurus raamiga 55,3 x 41,9 cm 
All paremal: Karl Burman junior 1942

Karl Burman junior on oma onule Paul Burmanile ja isale Karl Burman seniorile 
akvarellis võrdväärne partner. Ta maalis juba enne sõda. Sõja ajal oli ta 
mobiliseeritud Nõukogude armeesse ning tegi elu-olust sõjaväes akvarelle, mis 
on huvitavad ka ajaloolisest aspektist. 1942. aastal töötas ta Tšeljabinski oblastis 
Krasnouvelskis tehase ehitusel arhitekti abina (tal oli arhitektiharidus), ühtlasi 
teatridekoraatorina; 1943. aastast kuulus eesti kunstnike kollektiivi Jaroslavlis. 

Raamitud klaasiiga: peegeldusvaba Artglass, 70% UV kaitse
Alghind 700 eurot
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63 EDUARD WIIRALT (1898–1954)
Suplejad. 1927
Graafika, ofort, paber; lm 65 x 50; plm 42 x 39 cm
All paremal, plaadil: Ed. Wiralt 1927 Novembre Fontenay-aux-Roses.  
All vasakul: Eau forte 1927; All paremal: Edouard Wiralt 1927. Teos on raamimata.

Fontenay-aux-Roses oli koht, kus elas palju kunstnikke. Seal veetis Wiiralt ka 
1928. aasta suve. Ofordi “Naised silindritega” kõrval on “Suplejad” teos, milles 
eredalt avaldub Wiiralti esimesele Pariisi-perioodile (1926–33) iseloomulik 
ekspressiivne-groteskne stiil ning erootiline tüpaaž. Selle tiraaž oli sama, mis 
“Naistel silindritega”. Paraku hävis plaat sõja ajal ning “Suplejate” tõmmiseid 
on harva näha. Käesolev on üks esimesi ning suurepärase kvaliteediga.
Alghind 3000 eurot
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64 EDUARD WIIRALT (1898–1954)
Tütarlaps allikal. 1940
Graafika, pehmelakk, paber. lm 63 x 49 cm; plm 49,2 x 32 cm, suurus raamiga 77,8 x 59 cm
All vasakul: Vernis-mou 1940; All paremal: E. Wiiralt. Teos on raamitud. 

Teose aluseks oli 27. märtsil 1937 poolakast skulptori Citrinowitchi ateljees 
Pariisis tehtud aktikrokii (Eesti Kunstimuuseum). Kunstnik alustas tööd  
10. aprillil 1940 ning trükkis 10. mail 1940 esimesed proovitõmmised. Teos oli 
eksponeeritud Kujutava Kunsti Sihtkapitali Valitsuse kevadnäitusel 1940. aastal 
nimetusega “Istuv naine” (Wiiralti märkmikes “Femme assise”). “Tütarlapseks 
allikal” nimetati see 1950-ndate lõpus, nähtavasti seepärast, et sellenimelisi 
joonistusi ja estampe on Wiiralti loomingus palju. Võibolla leidis Wiiralt, et akti 
malbe hoiak selles krokiis sobib Eesti vaimsesse miljöösse.
Alghind 2500 eurot
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65 EDUARD WIIRALT (1898–1954)
Naine tiigripojaga (Naisakt kassiga). 1929
Graafika, akvatinta, paber; Plm 30,9 x 22,6; lm 47,2 x 38 cm
All paremal: E. Wiiralt; All vasakul: Aquatinta 1929. Teos on raamimata.

Ilusat roosakaspruuni tooni sõjajärgne tõmmis esimesest Pariisi-perioodist. 
1958.a. ülevaatenäituse kataloogis on ta 1928. aasta all, sest nii on dateeritud 
mõned sõjaeelsed tõmmised. Kelmikas näide Wiiralti loomingus nii sagedasest 
inimese-kassi kõrvatamisest.
Alghind 1500 eurot
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66 ERIC (ERICH KONSTANTIN) PEHAP (1912–1981)
Värvikas bukett. 1943
Maal, pastell, paber; vm 46,8 x 50 cm, suurus raamiga 75,5 x 78 cm
All paremal: EP 1943. Teos on raamitud.

Ilus, nüansirikas, sumeda sametise tehnika võimalusi demonstreeriv teos, mis 
meenutab veidi prantsuse sümbolisti Odilon Redoni erilise värvitunnetusega ja 
salapäraseid lillemaale. E. Pehapi kodumaise loomingu paremikku kuuluv teos.
Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 600 eurot
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67 EERIK HAAMER (1908–1994)
Suusatajad. 1960ndad
Maal, õli, lõuend. 103 x 138,5 cm, suurus raamiga 106 x 142 cm 
All paremal: Haamer

Teos on fikseeritud Reeli Kõivu Haameri-monograafia kataloogis (2008, nr. 361). 
See ääretul lumeväljal finišisse rühkivat suusatajate rühma kujutav pilt on jäänud 
suurema “Vasaloppeti” (I – 1977, II – 1979) varju, mille tuntusele on kaasa 
aidanud samanimeline värvilitograafia. Teos mõjub maalilise austusavaldusena 
põhjamaisele loodusele ja põhjamaalaste kangusele.
Alghind 8000 eurot
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68 ANDREI JEGOROV (1878–1954)
Saan ja regi külateel. 1930ndad  
Maal, guašš, tempera, papp. 34,2 x 52 cm, suurus raamiga 48 x 66 cm 
All paremal: A. Jegorov Pöördel: tempel ning arvutus 188 ja 7/195. Teos on raamitud.

A. Jegorovi talvemaastikud saanisõitjatega on markantne näide sellest, kui 
populaarseks võib osutuda mõni teos või motiiv (nt Raffaelil “Madonna della 
sedia” või Greuze’il tütarlaste pead) ja kui palju variante võib kunstnik sellest 
välja nõiduda. Kahtlemata pakkus motiivi kompositsiooniline varieerimine 
talle endale lõbu. Midagi oli siiski kohustuslikku: Eestile tüüpiline talvemaastik 
ja natuke punast selle sinivalges gammas kas saaniteki või rõivatüki näol. 

Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – 
peegeldusvaba Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 2500 eurot



75

69 NIKOLAI KORMAŠOV (1929–2012)
Õu. 1975
Maal, akrüül, õli, masoniit. 62 x 72 cm, suurus raamiga 74,5 x 84 cm.
All paremal: НКорм 75. Pöördel: КОРМАШОВ Н.“ДВОР“ ДВП.АКРИЛ.М. 62 х 72 1975.
Teos on raamitud.

1968. aastast pärineb N. Kormašovi esimene “Talu õu” (Riiklik Vene Muuseum), 
mis on maalitud tema suvekodus Tailovos. See jääb aastakümneteks tema 
meelismotiiviks, sümboliseerides kodu õdusust ja looduslähedast, harmoonilist 
eluviisi.
Alghind 1800 eurot
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70 NIKOLAI KORMAŠOV (1929–2012)
Uus katus. 1983
Maal, õli, lõuend. 62,3 x 67,7 cm, suurus raamiga 78 x 84 cm.
All paremal: НКорм 83. Alusraamil ülal: КОРМАШОВ Н. „НОВАЯ КРЫША“ х.м.  
62,3 х 67,7. 1983 г. Teos on raamitud.

Kunstniku suvekodu Setumaal andis talle ulseerimas ks maaliainet. Väikeses 
talus looduse rüpes kulges elu rahulikult ja tavapäraselt, asiselt ja oma väikeste 
rõõmudega, näiteks, päikeses valendav uus katus. 
Alghind 2400 eurot
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71 ÜLO SOOSTER (1924–1970)
Suudlus. 1958
Joonistus, tušš, paber; lm 19 x 13 cm, suurus raamiga 38,5 x 38,7 cm
All paremal: ÜS 58. Teos on raamitud.

Kaks otsekui suudluseks kokkusulanud nägu, üks otsevaates, teine profiilis, 
on Picassol üsna sage motiiv alates umbes 1925–26. aasta uusklassitsistlik-
kubistlikest joonistustest. See esineb ka Wiiralti värvilises puulõikes 
“Ema”(1926/33; algvariant ka nimetusega “Madonna”). Picasso oli 1950-ndatel 
juba kuum nimi, Sooster nägi tõenäoliselt tema näitust Moskvas 1956. aastal 
ja luges tema kohta käivat kirjandust. See motiiv meeldis talle võibolla 
puhtisiklikel põhjustel.
Alghind 575 eurot
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72 PEETER ALLIK (1966–2019)
USA. 1995
Graafika, linoollõige, paber; lm 61 x 85 cm; plm 52,5 x 72,5 cm
All vasakul: USA linoolõige 11/20; All paremal: Peeter Allik 1995. Teos on raamimata.

Graafikale on läbi aegade olnud omane kujundikeele suurem abstraktsus ja 
sümboolsus, seetõttu on ta rohkem sobinud kunstnike ühiskondlike vaadete 
väljendamiseks. On küll vahe karikatuuri ja vabagraafilise teose vahel, ent 
viimanegi võib olla kriitiline, naeruvääristav vms. Kunstniku pilk haarab 
sageli ühe nähtuse erinevaid külgi korraga või näeb  seda mõnest ootamatust 
aspektist. Peeter Alliku nägemus USA-st on vahest olemust tabavam kui  
harjumuspärased ettekujutused sellest riigist.
Alghind 500 eurot
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73 LEONHARD LAPIN (1947)
Kunstnik II. 1970/1996
Graafika, värviline offset-lito, paber; lm 54,8 x 55,8 cm, plm 40 x 40 cm
all vasakul: Kunstnik II offsett 33/46 ANDRESELE 8.10.2009
all paremal: Leonhard Lapin 1970/1996. Teos on raamimata.

Teos on L. Lapini “Jänku suudluse” paarik ja samuti eesti pop-kunsti 
tähtteoseid, mis lõbusalt ironiseerib nii päkapikust kunstniku üle, kes kujutab 
seda, mida ta näeb, kui ka tema objekti üle. Ka selle töö puhul oli algse 
kivitrüki tiraaž 5, 1996. aasta tiraaž offset-litos oli 46.
Alghind 500 eurot
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74 LEONHARD LAPIN (1947)
Jänku suudlus II. 1970/1996
Graafika, värviline offset-lito, paber; lm 49,7 x 42 cm, plm 39,5 x 39,5 cm
All vasakul: Jänku suudlus II offsett 35/50; all paremal: Leonhard Lapin 1970/1996.
Teos on raamimata.

“Jänku suudlus” on eesti pop-kunsti tähtteoseid, natuke Beatles'ite animafilmi 
“Kollane allveelaev” stiilis, mis esietendus Tallinna kinodes 1975. aastal 
(Inglismaal 1968. aastal), ent siiski isikupärane. Lapin on siin vaimukalt 
lähtunud oma nime prantsuskeelsest tähendusest (lapin – pr.k. küülik). Jänes 
kui sigivuse sümbol sobis 1960-ndatel alanud seksrevolutsiooni vaimuga.  
1970. aasta kivitrüki tiraaž oli 5, ent adudes teose kunstiajaloolist tähtsust, 
laskis Lapin seda hiljem offsetis 50-lises tiraažis trükkida. 
Alghind 500 eurot
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75 LEONHARD LAPIN (1947)
Naine-masin XX/V. 1978
Graafika, kõrgtrükk, paber; km 39,9 x 37,9
All vasakul: Naine-masin XX/V kõrgtrükk 16/40. All paremal: Leonhard Lapin 1978.
Teos on raamimata.

Rühmituse SOUP-69 käivitaja L. Lapin on õpitud ala – arhitektuuri – kõrval 
tegutsenud aktiivselt ka kujutavas kunstis, maalinud ning loonud rohkeid 
graafikasarju geomeetrilises laadis – abstraktseid ja figuratiivseid. Viimastest 
on  tuntuim seksistlik-tehnitsistliku maailma peegeldusena sündinud “Naine-
masin” (1973–1990-ndad).
Alghind 500 eurot
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76 JÜRI ARRAK (1936)
Sammujad. 1971
Graafika, värviline linoollõige, paber; lm 43 x 61 cm; plm 30,5 x 46,5 cm  
All vasakul: "Sammujad" 3/20 linool; all paremal: J. Arrak 71. Teos on raamimata.

1960-ndate teine pool – 1970-ndad on Jüri Arraku hiilgeaeg, mil tema laadis 
põimuvad sürrealism ja pop-art, irratsionaalsus ja iroonia inimliku tobeduse 
üle. Viimast kiirgab tema laialivalguva siluetiga tegelastest, kes just 1970-ndate 
algul hakkasid tegutsema tema maalides ja graafikas. Pateetilised “Sammujad”, 
kes kannavad enda ees ühe omataolise büsti, kätkevad  pila autokraatlikult 
meelestatud propaganda pihta.
Alghind 500 eurot
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77 TÕNIS VINT (1942–2019)
Õhtu. 1973 
Graafika, litograafia, paber; km 42,7 x 42,7 cm, suurus raamiga 68 x 69 cm
all vasakul: "Õhtu" lito; all paremal: Tõnis Vint 1973; pöördel: TÕNIS VINT,  
"Õhtu" lito 1973. Teos on raamitud. 

1970-ndate algul hakatakse meil taasavastama juugendstiili, selleaegset 
rafineeritud graafikat, eesotsas mõjuka inglise joonistaja Aubrey Beardsleyga. 
Tõnis Vint süvenes ka moodsale kunstile juba 19. sajandil olulisi impulsse 
andnud jaapani graafikasse. Kõik see kajastub tema 1970-ndate joonistustes ja 
estampides.

Muuseumi tasemel vormistus – Vernissage kunst & raam (klaas – peegeldusvaba 
Artglass, 70% UV kaitse)
Alghind 800 eurot
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78 RAUL MEEL (1941)
Taeva all FS 90/GM + 0. 1973 
Graafika, serigraafia, paber. Vm 64,7 x 62,7, suurus raamiga 89,5 x 84 cm.
All vasakul, pliiatsiga: “Taeva all FS 90/GM +0” SP 1/RS     
All keskel: serigraafia. All paremal: Meel 73. Teos on raamimata.

Konkreetse luule juurest graafikasse tulnud Meelele, puhtakujulisimale 
kontseptualistile eesti kunstis sai rahvusvaheline tunnustus osaks juba 
1970-ndatel ning see pole vaibunud – temanimeline saal avati 2017 Fogazzaro 
palees Schio linnas Itaalias. Käesolev “Taeva all” on R. Meele ulatusliku 
graafilise sarja esimesi lehti.
Alghind 750 eurot
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79 RAUL MEEL (1941)
Taeva all CS180/DM - 180. 1974
Graafika, serigraafia, paber. Lm=km 65 x 62,8.  
All: "Taeva all" CS-180/DM-180, serigraafia nr.8 Meel 74. Teos on raamimata.

R. Meel on kaasaegsele kunstile iseloomuliku sarjalisuse printsiibi eredamaid 
rakendajaid eesti kunstis, kes suudab mingist graafilisest struktuurist leida 
uskumatult palju variandivõimalusi. See on peen esteetiline mäng nüanssidel.
Alghind 650 eurot
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80 RAUL MEEL (1941)
Avatud Allikad 12B. 1992
Maal, akrüül, lõuend; 55 x 46 (60 x51) cm
Alusraamil, ülal: RAUL MEEL, 1941 EESTI „AVATUD ALLIKAD 12B”, LÕUEND, AKRÜÜL, 
1992, 55 x 46 (60 x 51) CM. Alusraamile keeratud maali paremal küljel, ülal: MEEL’92 

Raul Meel on eesti graafik, maalikunstnik, kujur, installatsioonikunstnik, 
tuleetendusekunstnik, luuletaja-konkretist ja mesinik. Graafikuna on ta 
kasutanud peamiselt serigraafiatehnikat; maalimisel akrüülvärvi. Ta on üks 
olulisemaid eesti kontseptualismi ja konkreetse luule esindajaid.
Alghind 2000 eurot
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81 RAUL MEEL (1941)
Avatud Allikad 6A. 1992
Maal, akrüül, lõuend, 55 x 46 (60 x 51) cm
Alusraamil, ülal: RAUL MEEL, 1941 EESTI „AVATUD ALLIKAD 6A”, LÕUEND, AKRÜÜL, 
1992, 55 x 46 (60 x 51) CM. Alusraamile keeratud maali paremal küljel, ülal: MEEL’92

Raul Meel on eesti graafik, maalikunstnik, kujur, installatsioonikunstnik, 
tuleetendusekunstnik, luuletaja-konkretist ja mesinik. Graafikuna on ta 
kasutanud peamiselt serigraafiatehnikat; maalimisel akrüülvärvi. Ta on üks 
olulisemaid eesti kontseptualismi ja konkreetse luule esindajaid.
Alghind 2000 eurot
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82 RAUL MEEL (1941)
Copula 111. 1999
Maal, akrüül, lõuend; 45 x 37 cm; Alusraamil, ülal: RAUL MEEL,  
1941 EESTI „COPULA 111”,45x 37 CM., 1999 ACRYLIC ON CANVAS. 

Raul Meel on eesti graafik, maalikunstnik, kujur, installatsioonikunstnik, 
tuleetendusekunstnik, luuletaja-konkretist ja mesinik. Graafikuna on ta 
kasutanud peamiselt serigraafiatehnikat; maalimisel akrüülvärvi. Ta on üks 
olulisemaid eesti kontseptualismi ja konkreetse luule esindajaid.
Alghind 2000 eurot
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83 RAUL MEEL (1941)
Võlu ja vaim 107. 1995
Maal, akrüül, lõuend. 114 x 106 cm
Paremal serval ülal: MEEL 95; Taga ülal: RAUL MEEL: "VÕLU JA VAIM 107".  
114 x 106 CM, AKRÜÜL, LÕUEND, 1995

Sarja “Võlu ja vaim”, mis on maalitud harjadega, alustas R. Meel aastal 
1988. Viimaseid töid on nr.118, aastast 1995 (Eesti Kunstimuuseum). Meel 
on meister motiivi varieerimises. Antud töö keskmes on korrapärastest 
harjatõmmetest puutumata jäetud lõuendiruut. Tumedal krundil mõjub 
punakaspruun värvitoon  dramaatiliselt.
Alghind 4800 eurot
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84 ADO LILL (1932–2018)
GEO. 1987
Maal, õli, lõuend; 130 x 170 cm
Pöördel: "Geo" 1987a, 130 x 170 cm, akrüül, ADO LILL
Pöördel lipikul: Министерство культуры СССР, Разрешено к вывозу 1 июля 1987.
Teos on raamimata.

A. Lill tuli eesti maalikunsti 1970-ndatel abstraktse ekspressionistina, 
1980-ndate teisel poolel pöördus ta minimalistliku geomeetrilise laadi poole, 
mille 1990-ndatel vahetas välja laad, mida võiks nimetada kalligraafiliseks. 
Igas laadis on ta olnud isikupärane ja esteetiliselt nauditav.
Alghind 3200 eurot



Vernissage kunstisalong tegeleb lisaks kunstiteoste vahendamisele ka piltide ja peeglite  
raamimisega. Tellimusi võtame vastu salongis, mis asub Tallinnas, Uus-Tatari 23. Meie 
eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset teenust, kasutades ainult kõige paremaid materjale ja  
lahendusi.

PILDIRAAMID: hetkel on meil üle 700 ainulaadse pildiraamide näidise ja ka erinevaid valmis 
raame. Suurem osa nendest on eksponeeritud ainult meie salongis. Suur osa pildiraamide 
liiste ja valmis raame pärineb Larson-Juhl grupi tehastest, mis asuvad Rootsis, Tśehhis, Itaa-
lias, Inglismaal ja Saksamaal.

PASPARTUUD: kasutame ainult FATG poolt heakskiidetud Arqadia, Colormount ja Royal 
Moorman Karton happevaba paspartuud. Aja jooksul nende värvus ei muutu.

KLAASID: lisaks kirgas- ja matt klaasidele pakume erinevaid huvitavaid lahendusi. Aastal 
2014 tõime Eesti turule väga populaarse ja kvaliteetse peegeldusvaba ehk „nähtamatu”  
klaasi – esialgu „Clarity” ja nüüd ka „Artglassi” brändi. Meie klaasi valikus on olemas ka erine-
vad kõrge UV kaitsega (70% kuni 99%) peegeldusvabad tooted ja lamineeritud (turvaklaas) 
peegeldusvabad tooted.

PEEGLID: meilt saab tellida nii tavalist kui ka fassetlihviga kirgaspeeglit. Uudsena pakume 
originaalset „pool-läbipaistvat” TV peegel-klaasi. Sellel klaasil on huvitav omadus muutuda  
läbipaistvast peegeldavaks sõltuvalt sellest, kas tema tagafoonil on aktiveeritud mingi valgus- 
allikas või mitte. Näiteks väljalülitatud televiisori ette asetatuna on see kui tavaline peegel. 
Kui aga teleriekraan helendab, laseb klaas takistuseta läbi ekraanilt kiirguva valgusvoo, või-
maldamaks jälgida kvaliteetset teleripilti.

Meeldiva kohtumiseni meie salongis!



V E R N I S S A G E  K U N S T  &  R A A M
Uus-Tatari 23, 10134 Tallinn

Tel 654 4940
E-mail: info@vernissage.ee

www.galerii.com
www.vernissage.ee

Avatud / Opening hours 
T–R / Tu–Fr 10–18   

L / Sa 11–15
     VernissageKunst


