
KUNSTIOKSJON 2  2020



Vernissage kunstigalerii 
KUNSTIOKSJON
toimub laupäeval, 21. novembril 2020 Tallinnas 
Hilton Tallinn Park hotellis ( Fr. R. Kreutzwaldi 23 ) ja online’is.
Oksjon algab kell 15.00, uksed avatakse kell 14.00.

Enampakkumisele tulevate teoste
NÄITUS
Vernissage kunstigaleriis ja kodulehel www.vernissage.ee.  
Näitus on avatud  alates 27. oktoobrist kuni 19. novembrini.
Oksjonile registreerumiseks palume võtta ühendust
tel 654 4940 või külastada galeriid aadressil Uus-Tatari 23.
Osalemistasu saalis toimuval oksjonil on 50 eurot (sisaldab oksjonikataloogi  
ning sissepääsu saali kahele inimesele).

Vernissage kunstigalerii 
Uus-Tatari 23, Tallinn
T–R kell 11–18
L kell 11–15

Tekstid: Mai Levin, Triinu Soikmets / Fotod: Stanislav Stepaško / Kujundus: Katrin Kaev



GALERII VERNISSAGE KUNSTIPÕIMIK. SÜGISOKSJON 2020

Oksjonid kujutavad endast otsekui palmikuid, mis on kokku 

põimitud erinevatest peotäitest – peotäis baltisaksa kunst-

nikke, peotäis pallaslasi, peotäis pagulasi, peotäis nõuko-

gudeperioodi tegijaid, peotäis elavaid klassikuid. Üldiselt 

domineerib klassika. Kas kõik see, mida kätkeb mineviku-

kunst, on rangelt võttes klassika, so sisult ja vormilt küps 

ja kaalukas, ajahambale vastupidav kunst, küsitakse sageli. 

Ei võtaks kelleltki rutakalt klassiku nimetust, sest suurt osa 

manalasse läinud kunstnikest tunneme liiga põgusalt. Iga 

järjekordne oksjon osutab sellele. Hugo Lepiku akvarell  

Friedebert Tuglase novelli “Merineitsi” teemal  (1928–29) on 

sel oksjonil niisugune teos, mis sunnib kunstnikku terase-

malt vaatama. See teos oleks olnud teretulnud kunagistel 

näitustel “Eesti akvarell” (1976/77) või “Art déco ja uusasjalik 

stiil eesti kunstis” (1984) Kadrioru lossis. See sobiks hästi 

majja Väikese Illimari tänaval. Eduard Ole väike “Natüür-

mort” (1932) pakub rabavat kontrasti tema uusasjalik- 

geometriseerivale maalile “Laud” (1924, Eesti Kunstimuu-

seum), aga samas pole uusasjalikkus selles veel ületatud 

ning valguse-värvi suhtega tegeles kunstnik nii ühes kui 

ka teises töös. Nigul Espe “Munamägi” (1930) meenutab, 

et pärast Mark Soosaare filmi “Pühapäevamaalijad” (1979) 

mõjul korraldatud naivistide näitust Eesti Kunstimuuseu-

mis mõlgutati seal mõtteid ka naiviseeriva suuna (rafinee-

ritud naivismi) väljatoomisest professionaalide kunstis. Kui 

selline näitus kord teostub, oleks Nigul Espe seal vägagi 

omal kohal.

Oskar Hoffmann on Eesti külamaastiku ja talupojatüüpi-

de kõrval maalinud daamiportreesid, romantilisi  maastikke, 

jahistseene, aktegi. Sellistest kõrvalekaldumistest “päris- 

Hoffmannist” on “Magav valvur” (“Öövaht”, 1890) huvita-

vaim, sest selles kajastub iseloomulik detail tolleaegse Vene 

pealinna elus. Kuna Hoffmann elas seal või selle külje all ligi 

30 aastat, võis tema loomingus olla teisigi linnaelu kajastusi. 

Mart Pukits polnud ainuüksi graafik, vaid ka kunstiajaloolane, 

läti kirjanduse vahendaja, Kunstiühingu Pallas asutajaliige 

ja oma puhtsüdamlikus lähenemises kujutatavale mõnus 

maastikumaalija. Paar veel  juugendlikult ilutsevat maali 

1920. aastate keskelt on Tartu Kunstimuuseumis, sellest 

või pigem veidi  hilisemast ajast pärineb ilmselt ka “Maas-

tik sillaga”, milles on Roman Nymani või Andrei Jegorovi  

tollastele maastikele iseloomulikku valgusemõju ja kerget 

dekoratiivset stilisatsiooni. M. Pilleri kunagine artikkel  

“Eesti Ekspressis” ja H. Reinarti raamat “Unustatud ja unus-

tamatutest naistest Eesti ajaloos” on loonud Pallases ja – 

küll episoodiliselt, ent ometi – Dresdenis Oskar  

Kokoschka juures õppinud Helmi Reisele intrigeeriva  

tausta, millel tema  peaaegu ainuke teadaolev maal   

“Natüürmort” (1920ndad) omandab kultuuriloolise aura.  

Richard Sagritsa “Astrid ja õunad” (1960) – ilmselt tema 

suurim natüürmort – on järjekordne tõend maalija stabiil-

selt kõrgest meisterlikkusest, Pallase traditsiooni isikupära-

sest arendamisest sõjajärgsetel kümnenditel. Selle tradit-

siooni ere näide on oksjoni üllatusnumber – Gustav Raua 

“Tartu vaade Kivisilla varemetega” (1943), suurejoonelisim  

kunstniku teos selles žanris, maalitud tema viljakal loome-

perioodil. Pallase lõpetamise (1940) eel on loodud Viktor 

Karruse “Natüürmort lilledega”. Kunstnik armastas tollal 

tagasihoitud hallikat või pruunikat koloriiti; tema varaseid 

töid on teada väga vähe.

Lõpetanud ERKI 1963. aastal, leidis Tõnu Mäsak peatselt 

oma laadi, mis põhijoontes jäi talle omaseks ka hiljem.  

Pealetulevad põlvkonnad  ja isiksused oma uudsete pürgi- 

mustega jätsid ta varju, ent mõni aasta tagasi lahkunud 

kunstniku “Sadam” (1966) ja “Vaade linnale” (1973) kõnele-

vad ehtsast maalijatemperamendist. 1960ndatest on oks- 

jonil uudisena ka tuntud graafiku Evi Tihemetsa maalid – 

“Loojak” ja “Natüürmort kõrvitsaga” (mõlemad 1965).  

Olles üks eesti graafikasse värvi toojaid, alates 1950ndate 

lõpust, maalis ta 1960ndatel enda rõõmuks, ilmutades sel 

alal samasugust värvijulgust nagu graafikaski. Kõrgelt on 

hinnatud Nikolai Kormašovi 1960. aastate loomingut, ent nii 

peenekoelise maalilisuse kui ka poeetilisuse poolest on eri-

lisemgi tema järgnevate aastate looming. 1960ndate lõpus 

tema loomingusse ilmunud taluõuede teema leidis imelise 

lahenduse sarjas “Aastaajad” (1984-85), mille variatsiooni-

dest on oksjonivalikus kullakas ja helge “Suvi”. 

Alates 1970ndatest eesti kunsti ilmet määranud põlv-

konna kunstnikest on krestomaatilised tööd Sirje Rungelt 

ja Raul Meelilt. Võib ennustada, et kunstiuurijate tähelepa-

nu hakkab edaspidi köitma üks Ludmilla Siimu varasemaid 

maale, nägemuslik “Mööda purustatud tänavat” (1969).  

Miljardi Kilgi “Dinee II” (2001) on kavandatud ansamblisse  

1992. aasta natüürmortide paariga ning vastavalt ka 

maaliliselt teostatud ja vormistatud.  Võimas on Malle Leisi 

väljapanek eesotsas maaliga “Vaade Põhja I” – hommage’iga 

kasele, meie metsade kuningannale. 

Kõiki tähelepanuväärivaid teoseid pole siinkohal või-

malik loetleda.

Mai Levin
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TEOSTE LOETELU:

 1. Bach, Aino (1901–1980) “Käva II kaevuri-stahhanovlase portree“     54
 2. Bochmann, Alexander Heinrich Gregor von (1850–1930) “Külateel“     19
 3. Bochmann, Alexander Heinrich Gregor von (1850–1930) “Krabipüüdjad“      24 

 4. Burman snr, Karl (1882–1965) “Vaade Taani kuninga aiast“     48 

 5. Einmann, Eduard (1913–1982) “Vaade vanalinnale ateljeeaknast“     46 

 6. Espe, Nigul (1907–1970) “Munamägi“     16 
 7. Gebhardt, Franz Karl Eduard von (1838–1925) “Naeratav noor naine“     20 

 8. Greenberg, Johannes (1887–1951) “Näitleja (Therese Masing)“     23 

 9. Hoffmann, Oskar Georg Adolf (1851–1912) “Magav valvur“ (“Öövaht“)     19 

10. Jansen, August (1881–1957) “Oja“     24 

11. Jegorov, Andrei (1898–1954) “Hilissügis“     18 
12. Jegorov, Andrei (1898–1954) “Talvine tee reega“     50 

13. Karrus, Viktor (1913–1991) “Natüürmort lilledega“     27 

14. Karrus, Viktor (1913–1991) “Müürivahe tänav“     8 

15. Kasemaa, Andrus (1941–2016) “Pasunakoor“     27
16. Kilk, Miljard (1957) “Dinee II“     53 

17. Kilk, Miljard (1957) “Natüürmort puuviljadega“ ja “Natüürmort kaladega“ (2 tk)     52 

18. Kimm, Ilmar (1920–2011) “Poisid võrke harutamas“     26 

19. Kits, Elmar (1913–1972) “Valgemetsa motiiv“     33 

20. Kits-Mägi, Linda (1916–1990) “Kollased roosid“     46
21. Kõks, Endel (1912–1983) “Hispaania motiiv“     4
22. Kõks, Endel (1912–1983) “Motiiv Garmisch-Partenkirchenist“     6 

23. Kormašov, Nikolai (1929–2012) “Suvi“ sarjast “Aastaajad”     49 

24. Korstnik, Raivo (1932–1992) “Mari“     29
25. Laikmaa, Ants (1866–1942) “Rannavaade“ (Leetse)     25 

26. Lätt, Lui (1902–1950) “Hommikueine heinamaal“     8 

27. Leis, Malle (1940–2017) “À la Lepo Mikko“     15 

28. Leis, Malle (1940–2017) “Kompositsioon kätega“     36 

29. Leis, Malle (1940–2017) “Sukmiti aed“     41 

30. Leis, Malle (1940–2017) “Vaade Põhja I“     43 

31. Lepik, Hugo (1905–2001) “Merineitsi“     32
32. Lepik, Hugo (1905–2001) “Marstrand Koö saarel“     55 

33. Mäsak, Tõnu (1936–2016) “Vaade linnale“     47 

34. Mäsak, Tõnu (1936–2016) “Sadam“     54 

35. Meel, Raul (1941) “Võlu ja vaim“     51
36. Miikmaa, Aarne (1908–1942) “Maja Kärdlas“     30 

37. Mikiver, Olev (1922–1994) “Maastik“    44  

38. Muks, Juhan (1899–1983) “Sügavas laanes“      42 

39. Nagel, Kalju (1918–2005) “Lõuna-Eesti maastik“      45
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40. Okas, Evald (1915–2011) “Naised ja tiigrid“      5
41. Okas, Evald (1915–2011) “Karksi maastik“     56
42. Ole, Eduard (1898–1995) “Natüürmort“     32 

43. Oskar, Ludvig (1874–1951) “Talu Kõrvemaal“     20 
44. Pehap, Erich (1912–1981) “Poksijad“     35 

45. Põllu, Kaljo (1934–2010) “Ilmasammas“ sarjast “Kalivägi”     16 

46. Põllu, Kaljo (1934–2010) “Helind“     17 

47. Pukits, Mart (1874–1961) “Tänav sillaga“     28 

48. Raud, Gustav (1902–1968) “Tartu vaade“     13 

49. Reise, Helmi (1898–1971) “Natüürmort“     30 
50. Ristmägi, Aleksander (1902–1972) “Mere rand puudega“     40 

51. Rull, Lembit (1904–1987) “Lilled“     14 

52. Runge, Sirje (1950) “Maastik XXX“     38 

53. Saarts, Lembit (1924–2016) “Tüdruk ja suvi“     14 

54. Saarts, Lembit (1924–2016) “Hommik ateljees“     44 

55. Saarts, Lembit (1924–2016) “Kaks akti“     48 

56. Sagrits, Richard (1910–1968) “Pirita jõe kaldal“     11 

57. Sagrits, Richard (1910–1968) “Sügisene natüürmort“      22
58. Sagrits, Richard (1910–1968) “Karepa vaade“     31
59. Siim-Kaasinen, Ludmilla (1938) “Mööda purustatud tänavat“     26 

60. Sooster, Ülo (1924–1970) “Naine piibuga“     12 

61. Subbi, Olev (1930–2013) “Lend üle linna“     37 

62. Subbi, Olev (1930–2013) “Jõekallas Karepal“     45
63. Taevere, Martin (1879–1939) “Künkad puude vahel“     9 

64. Tihemets, Evi (1932) “Natüürmort kõrvitsaga“     4 

65. Tihemets, Evi (1932) “Loojak“     5 

66. Timberman, Eduard (1905–1935) “Petseri motiiv“     12
67. Trei, Salome (1905–1995) “Natüürmort torsoga“     34 

68. Uutmaa, Richard (1905–1977) “Kalarand kuuskedega“     7 

69. Uutmaa, Richard (1905–1977) “Atla tuulikud“     10
70. Uutmaa, Richard (1905–1977) “Kalurid merel“, eskiis     17 

71. Uutmaa, Richard (1905–1977) “Sirelid“     35 

72. Uutmaa, Richard (1905–1977) “Sirelid“     40 

73. Valter, Edgar (1929–2006) “Istuv akt punase salliga“     6 

74. Vardi, Aleksander (1901–1983) “Natüürmort“     34 

75. Vint, Toomas (1944) “Roheline muna nagu roheline muna I“     39 

76. Võerahansu, Johannes (1902–1980) “Haanja kuppelmaastik“     21 

77. Wiiralt, Eduard (1898–1954) “Lamav akt kanepiriidel“     7 
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1. ENDEL KÕKS (1912–1983)
“Hispaania motiiv“, 1970
Maal, guašš, papp. 62,5 x 49,5. Raamitud. All paremal: Kõks 70 
SP.

Endel Kõksi peetakse Elmar Kitse ja Lepo Mikko kõrval 
üheks olulisimaks kohaliku maalikultuuri uuendajaks. “Pal-
lase viimaste lendude noori maalijaid ei rahuldanud meie 
toonases kunstis üha süvenev realism, mis vastas ametliku 
kunstipoliitika nn tööeestluse ideaalina. Tuimavõitu olus-
tikule eelistati alternatiivina teisi teemasid ja orienteeruti 
otsustavalt prantsuse moodsale maalikunstile. Meie tollases 
kunsti uuendusliikumises oli Kõks maalijatest kõige aktiiv-
sem katsetaja, kelle otsingud liikusid sageli mitmes suunas,” 
kirjutab kunstikoguja Mart Lepp.

Endel Kõksi sõjajärgsest loomingust moodustavad üsna 
suure osa reisipildid. Selles ei ole midagi erilist. Meenuta-
gem eesti kunstnike loodud ulatuslikku “parisiaanat” või 
nõukogude perioodi loomingulisi komandeeringuid, millelt 
toodi kaasa hulgaliselt teoseid. Sama on toimunud mujal 
maailmas. Kõks pole peljanud turistlikku vaatenurka, rõhu-
tades just massiturismi ajastule iseloomulikku pinnapealset, 
killustunud muljelisust.
Alghind: 1250 €

2. EVI TIHEMETS (1932)
“Natüürmort kõrvitsaga“, 1965
Maal, õli, lõuend. 40 x 45. Raamitud. All paremal: E. Tihemets 65.

Evi Tihemets on tunnustatud graafik, kes on alati tahtnud 
maalida ning eriti 1960ndatel maalinudki. Tema toonane 
maalilaad on niisama nooruslik ja värske kui tema lähene-
mine graafikalegi. Käesolev töö näitab head kompositsioo-
nivaistu ja värvimeelt. Kõrvits tuletab meelde, et samal, 
1965. aastal valmis Tihemetsal tore värvilises söövitusteh-
nikas leht “Kõrvitsate paar”.

Ühelt poolt suur, avar ja hoomamatu, teiselt poolt pisike, 
tubane ja intiimne – nagu Richard Sagrits käesoleval oks-
jonil ja paljud kunstnikud mujal ja muulgi ajal, esitab Evi 
Tihemets võrdväärselt võimekalt nii maastikuvaateid kui 
ka natüürmorte, kuid mitte realistlikult, vaid stiliseeritult, 
kergelt kubistlikult, üldistades ja samal ajal kollaaži kombel 
tükkideks võttes. Tema maalides on seeläbi tajutav Tihe-
metsa taust ehk graafiku ja illustraatori käekiri, mis koos 
säravate ja selgete värvipindadega annab ühtaegu küllusliku 
ja sügava tulemuse, säilitab sooja ja pehme mõju.
Alghind: 1000 €



5

4. EVALD OKAS (1915–2011)
“Naised ja tiigrid“, 1972
Graafika, ofort, paber. 36 x 31,5; 46 x 41,2. Raamitud. All pare-
mal plaadil: EO 72; all vasakul: Naised ja tiigrid ofort, akvatinta 
II 8/15; all paremal: E. Okas 1972; pöördel ülal vasakul: parimate 
soovidega, Kaljo Põllule 28.XI 1984. E. Okas. 

Leht on kingitud Kaljo Põllule 50. sünnipäevaks (Põllu oli 
sellal nagu Okaski ERKI õppejõud). See on üks varasemaid 
Evald Okase estampe, millel on naisaktid koos tiigritega. 
Naisakte käsitas ta enamasti osana loodusest kui nümfe, 
tiigrit kui metsiku looduse, aga ka maskuliinsuse kehastust, 
vahel ennastki tiigriga identifitseerides. 
Alghind: 800 €

3. EVI TIHEMETS (1932)
“Loojak“, 1965
Maal, tempera, papp. 34,2 x 49,4. Raamitud. All paremal:  
E. Tihemets 65. 

Evi Tihemets on tuntud kui üks eesti graafika uuendajaid 
1960. aastatel, kes töötab sel alal  siiani. Ta tahtis õppida 
kunstiinstituudis maalikunsti, ent sattus õppima graafikat. 
Ta on eriti palju maalinud 1960. aastatel, kuid mitte esine-
nud. Viimasel ajal on kiindumus maalikunsti taas ärganud 
ning valminud on ka uusi töid. “Loojak” on hea näide tema 
omaaegsest julgusest ja oskusest intensiivseid värve kokku 
panna.
Alghind: 650 €
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5. ENDEL KÕKS (1912–1983)
“Motiiv Garmisch-Partenkirchenist“, 1943
Graafika, monotüüpia, paber. 44,2 x 63,1; 35 x 50. Raamitud.  
All vasakul: Motiiv Garmisch-Partenkirchenist; all paremal: Endel 
Kõks. 1943; lehel all vasakul: N 866.

1943. aastal viibis Endel Kõks Saksamaal. Tartu Kunsti- 
muuseumis on mitmeid akvarelle Berliinist, sealseid mul-
jeid peegeldab ka õlimaal “Pargis”. Nagu näitab see suur 
monotüüpia, jõudis ta sel reisil Baieri Alpidessegi, tali- 
spordikeskusena tuntud Garmisch-Partenkirchenisse. Aasta 
pärast kandis saatus ta jälle Saksamaale.
Alghind: 950 €

6. EDGAR VALTER (1929–2006)
“Istuv akt punase salliga“, 1964
Maal, akvarell, pliiats, paksem paber. 42 x 37,7. Raamitud.  
All paremal: EW64.

Pärast kunstniku surma on olnud võimalik näha tema pal-
jusid maale, ent harva joonistusi. Selles akvarelliga ilmes-
tatud joonistuses on midagi habrast ja hõrku, midagi, mis 
meenutab austria kunstnikku Egon Schielet.

Vähemtähtis pole Edgar Valteri seostumine lasteraamatutest 
tuttavate tegelastega – lastele usutavalt kirjutada või joonistada 
on kordi raskem kui täiskasvanutele. Võiks siis oletada, et Valteri 
muu looming on ammugi veelgi laialdasemalt levinud, ent ome-
ti mitte: see on alles viimaste aastate oksjonitel pinnale kerkima 
hakanud, pakkudes üha uusi ja uusi avastusi ning üllatusi. 
Alghind: 700 €
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8. EDUARD WIIRALT (1898–1954)
“Lamav akt kanepiriidel“, 1933
Graafika, puugravüür, paber. 20,1 x 26,2. Raamitud. All vasakul 
plaadil: WIIRALT 1933; signatuur all paremal: Eduard Wiiralt.
Pöördel ülal vasakul: Wien 18 VII 1944; pöördel vasakul äärel: 
Seite 298 Massarek.

Eduard Wiiralti tuntumaid puugravüüre, mille peenekoe-
line, plastilist vormi tundlikult modelleeriv faktuur on 
saavutatud paralleeluuritsat ja ruletti kasutades. Ümara- 
näoline modell esineb ka real monotüüpiatel ning joonis-
tustel aastast 1933.

1944. aasta suvel seoses oma isikunäitusega Viinis vii- 
bides on kunstnik kujutist veelgi viimistlenud ja uusi tõm-
miseid trükkinud.
Alghind: 2500 €

7. RICHARD UUTMAA (1905–1977)
“Kalarand kuuskedega“, 1940ndate lõpupool
Maal, õli, lõuend. 59,8 x 80,5. Algne raam. Pöördel, alusraamil 
ülal: Uutmaa 60 x 81; all paremal: R. Uutmaa.

Nimetatud perioodil tõmbus Uutmaa palett järk-järgult tagasi-
hoitumaks, ent meisterlik on ta ikka. Huvitav on komposit- 
sioon tumedate kuuskedega esiplaanil, mille vahelt avaneb 
vaade lahele ja päikesepaistelisele kalarannale võrgukuuride 
ja paatide juures askeldavate inimestega. Maalilaadiga sobib 
algne raam.
Alghind: 6000 €
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9. LUI LÄTT (1902–1950)
“Hommikueine heinamaal“, 1940–42
Maal, õli, vineer. 48 x 63,7. Raamitud. All vasakul: LUI LÄTT 
1937 1942, pöördel: Lui Lätt Hommikueine heinamaal. õli 
vineer 48 x 63,5.

Lui Lätt sai kunstiõpetust aastatel 1919–25 Rakvere Õpe-
tajate Seminaris, õppides Eduard Olelt. Ta on tegutsenud 
Püssis ja Sondas õpetajana, soovinud asutada kunsti- ja 
käsitöökooligi. Saksa sõjaväes teenimine sundis teda end 
varjama, mis lõppes enesetapuga. Tema maale on vähe 
teada, need on maaelu romantikast kantud žanristseenid ja 
natüürmordid.

Turvatunne, helge atmosfäär, lõputult kestev suvi hei-
nalõhna ja päikesepaistega peegelduvad Lui Lätti maalähe-
dusest ja talutöödest inspireeritud maastikumaalides isegi 
sõja-aastail, mil tema muudes teostes kerkisid esile sünge-
mad toonid ja teemad ning lõuendi ja värvi hankimisega 
oli suuri raskusi. Kuigi tema põhitöö oli koolis, maalis ta 
ikka ja alati, nii koolimaja elukorterisse viiva ukse kõrval 
asuvas avaras kõrge aknaga toakeses kui ka hiljem pimedas 
paos olles. Eduard Ole mäletab oma õpilast Lätti kui “üht 
andekamat maalijat ja joonistajat kogu seminari õpilaspe-
res“ ning tundis “arusaadavalt suurt huvi selle andeka mehe 
värskemate teoste vastu.“ Lui Lätt on kuulunud Eesti Kunst-
nikkude Rühma ning esinenud rühma ühisnäitustel.
Alghind: 1000 €

10. VIKTOR KARRUS (1913–1991)
“Müürivahe tänav“, 1980ndad
Maal, õli, lõuend. 64,5 x 49,5. Raamitud. All paremal: V Karrus. 

Alustanud tagasihoitud koloriidis, muutus Viktor Karrus 
värvikamaks sõjajärgsel perioodil. Tema 1950. aastate 
impressionismi ilus näide on “Varakevad” (1957) Kumu 
kollektsioonis. Nn karmi stiili ajal tõmbus palett taas 
hallikaks, 1960. aastate teisel poolel aga vallandus Karruse 
temperament, nagu mitmetel tema põlvkonnakaaslastel. 
Laad muutus jõuliselt hoogsaks, laiajooneliselt üldistavaks, 
koloriit lõi särama põhivärvides.
Alghind: 850 €
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11. MARTIN TAEVERE (1879–1939)
“Künkad puude vahel“, 1920ndad
Maal, õli, papp. 39 x 50,7. Raamitud. All paremal: M. Taevere; 
tagapapil raamimeistri märkmed.

Martin Taevere lõpetas 1913. aastal Tartu Ülikooli õigus-
teaduskonna ja töötas kohtusüsteemis. Kunstiga oli ta pisut 
kokku puutunud sajandi algul, õppides Riia vaimulikus 
seminaris. Teda julgustas maalima Konrad Mägi, kes aastail 
1916–17 peatus tema suvekodus Kasaritsas. Taeverel on 
maalijasoont ja harrastuskunstniku võluvat julgust. Pinna-
vormid puude vahel on ta kindlakäeliselt piiritlenud.

Martin Taevere, rohkem tuntud küll kohtuniku kui 
kunstnikuna, teeb eriliseks tema kirg ja järjepidevus oma 
õpetajate ja teejuhtide Jaan Vahtra ja Konrad Mägi eesku-
ju järgimisel sellise tasemeni, kus Vahtra tema töid Mägi 
omadest enam ei eristanudki. Imetlusväärselt inimlikuks 
saab pidada ka nende tutvumise lugu, mis sai alguse Mägi 
kehvapoolsest seisundist ja Taevere poolse peavarju pak-
kumisega ning päädis võhivõõraste saamisega sõpradeks, 
ühiste suvitamiste ja lõputute avastustega värvilaikude ja 
pintslilöökide laias maailmas. “Küll said puud, taevas, maa 
ja vesi oma värvilise löögi näkku. Iga värvi plarakas näis 
aga istuvat ikka omal kohal ja rõõmsas ühenduses naabriga. 
Nii kattis ta terve joonise hoogsate löökidega,” meenutab 
Taevere Mägi tööstiili, mis kandus edasi ka talle, jättes siiski 
ruumi tema enese loomulikku rada pidi kulgenud tõlgen-
dusele loodusest, selle vormidest ja rütmidest.
Alghind: 1000 €



10

12. RICHARD UUTMAA (1905–1977)
“Atla tuulikud“, 1960
Maal, õli, lõuend. 65 x 81. All paremal: R. Uutmaa. 1960 a. 
Raamitud.

Monograafia “Richard Uutmaa. Armastades Eestimaad” 
(Tallinn 2008) kataloogiosas nr. 237.

1950ndate lõpupoolel, 1960ndate algul sünnib kunst-
nikul terve rida Saaremaa vaateid, peamiselt Lääne-Saare-
maalt arhailisest Atla külast selle tuulikute ja kiviaedadega. 
Nende  maastike meeleolu määravad sinkjashallid rahutud 
pilved pleekunud kiviklibuse maa ja  tuhmroheliste kada-
kaste karjamaade kohal. 
Alghind: 4000 €
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13. RICHARD SAGRITS (1910–1968)
“Pirita jõe kaldal“, 1958
Maal, õli, papp. 39,2 x 52. Raamitud. All paremal: R Sagrits 58. 

Pallaslase staatus ning rida nimekaid õpetajaid (Ardo Sivardi, 
Roman Nyman, Günther Reindorff, Nikolai Triik, Ado 
Vabbe) garanteerivad Richard Sagritsale kvaliteedimärgi, 
mis justkui lahtiseletamist enam ei vajagi, ent ometi pakub 
tema loominguline pärand ja selle kõikvõimalikud kombi-
natsioonid avastamis- ja nautimisrõõmu kõigepealt kunsti- 
oksjonitel ja seejärel juba väärikates erakollektsioonides. 
Tema vaieldamatu visiitkaart on maastiku- ja meremaalid, 
kas siis täies hiilguses oma naturaalsel kujul või saadetuna 
selle hiilguse taustal toimetavatest lihtsatest ja loomulikest 
inimestest, kellel igaühel on pildi kaudu jutustada oma 
lugu.

Unikaalne maali motiiv on nähtud Pirita jõe vasemalt 
kaldalt nii, et paistab kloostri fassaadi viil vastaskaldal 
asuvate maaliliste majakeste tagant, mis nüüdseks on ammu 
kadunud. Üks naine loputab pesu jõe ääres justkui külas. 
Pilt on maalitud värskelt ja mõnuga, nagu Sagritsal ikka.
Alghind: 4500 €
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14. EDUARD TIMBERMAN (1905–1935)
“Petseri motiiv“, 1934
Maal, akvarell, paber. 50,1 x 34,7. Raamitud. All paremal:  
Ed. Timberman 1934. 

Eduard Timberman elas aastast 1918 Viljandis, kus oli 
kohaliku kunstielu hing. Aastail 1923–30 õppis ta Palla-
ses, kus paistis õlimaali kõrval eriliselt silma akvarellis. 
Tema akvarellid köidavad julge vormi- ja värviüldistusega 
ning sulatustehnika hiilgava valdamisega. Kahjuks suri 
andekas kunstnik varakult tiisikusse. Koos oma sõbra Karl 
Pärsimäega tegi ta 1934. aastal matka Petserisse. Kaunisse 
sinirohelisse akvarelli Petseri kloostri kellatornist lisavad 
lõbusa noodi reisisellide väikesed figuurid.

Vähesed eluaastad ja paljud kadunuks jäänud tööd 
teevad iga Timbermani esinemise oksjonitel juba iseene-
sest kõneväärseks lisaks sellele, et teda on peetud üheks 
parimaks akvarellistiks siinmail. “Timbermani akvarellid 
on tema enda matkarõõmudega pühitsetud legendid kodu-
maa loodusest,” kirjutab kunstiteadlane Helmi Üprus. “Ei 
prevaleeri värv või pintsel, vaid voolav vesi, mis fikseerib 
muljeid, loob kujundeid, mis otsekui iseenesest vormuvad 
ja moodustavad selle, mida silm ja tunded naudivad kuns-
titeosena.”

Samuti on ääretult nauditav, kuidas Eduard Timber-
mani Petseri motiiv moodustab idüllilise dialoogi teisegi 
käesoleval oksjonil esitatud tööga samast kandist Nikolai 
Kormašovilt. Ühe külmalt sinised ja teise soojalt kollased 
toonid on kombinatsioon, millele peaks olema raske vas-
tu panna kellel iganes, kelle juured Kagu-Eesti piiri äärde 
ulatuvad.
Alghind: 3000 €

15. ÜLO SOOSTER (1924–1970)
“Naine piibuga“, 1950ndate lõpp – 1960ndate algus
Joonistus, tušš, paber. 25,2 x 18,1. Raamitud. All paremal:  
ÜS 57.

Tol perioodil oli Ülo Sooster huvitatud Picassost, ka tolle 
uusklassitsistlikest joonistustest, mille tabavat lakoonilisust 
püüdis isegi kerge visandliku joonega saavutada. 

Soosteri dialoogi Picassoga 1950ndate teisel poolel peab 
Eha Komissarov üheks põnevamaks, mida eesti kunstis 
leida võib: “Sooster on esimene mehe ja naise teema järje- 
kindel uurija ning kajastaja eesti kunstis, Magritte`i ja 
Ernsti pärandi tutvustaja, hinnaline teeviit kontseptualistli-
ku suuna kujunemisele Moskva kunstimaailmas.” Siinkohal 
on just lõputu arv joonistusi see, mille kaudu otsitakse 
sobivaid vorme ja teemasid, mida hiljem põhjalikeks maa-
lideks ümber vormistada, kuid millest paljud omavad ka 
iseseisvat esteetilist ja ajaloolist väärtust. “Soosteri mitmed 
joonistused ja maalid ilmestavad eesti kunstimaastikku se-
ninähtamatute pööretega,” leiab Komissarov. Nii mõndagi 
pöördelist leiab igaüks kindlasti ka hiljuti kinodesse jõud-
nud dokumentaalfilmist “Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas 
rätikut tuule käes”.
Alghind: 1500 €
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16. GUSTAV RAUD (1902–1968)
“Tartu vaade“, 1943
Maal, õli, lõuend. 81 x 99; raamiga 99 x 118,5. All paremal: 
GRaud - 43.

Gustav Raud, kes lõpetas Pallase 1934, oli Tartu silmapaist-
vamaid portree- ja maastikumaalijaid, kelle laadi iseloo-
mustab lai, hoogne pintslikäsitlus, koloriidis sagedased 
koobaltroheliste ja -siniste, ka tuhmsiniste ja ookertoonide 
kooslused. Käesolev kevadiselt valgusküllane linnavaade  
kuulub tema tippteoste hulka maastiku- ja veduudižanris, 
see on terviklik, otsekui ühe hingetõmbega loodud.
Hind: 18 000 €
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17. LEMBIT SAARTS (1924–2016)
“Tüdruk ja suvi“, 1979
Maal, akrüül, masoniit. 65 x 55,8. Raamitud. All paremal:  
L. Saarts 79; pöördel pliiatsiga: Tüdruk  ja suvi 1979.

Teos oli eksponeeritud kunstniku isikunäitusel Tartu 
Kunstimuuseumis 1986. aastal (kataloog nr. 44). Lembit 
Saarts oli impulsiivne kunstnik, kellele piisas teinekord 
põgusa emotsiooni, hetke tabamisest ning kui ta oli selle 
tabanud, ei hakanud ta pilti enam “vaevama”.  Kohe-kohe 
rohelusse astuv tüdruk on just selline hetkejäädvustus.
Alghind: 2700 €

18. LEMBIT RULL (1904–1987)
“Lilled“, 1943
Maal, õli, vineer. 45,7 x 43,3. Raamitud. Ülal paremal: L. Rull 
1943.

Lembit Rull lõpetas õpingud Pallases 1943. aastal, töötas 
hiljem Vanemuises teatrikunstnikuna. Esines näitustel, 1979. 
aastal oli Tartu Kunstnike Majas tema juubelinäitus. Ta on 
maalinud kompositsioone, maastikke, natüürmorte, lillemaale. 

Lembit Rull veetis vaheaegade tõttu Pallases kokku ligi  
20 aastat. Sellest hoolimata oli ta samal ajal tegev pedagoogi-
na ning avaldas ajakirjanduses andekaid karikatuure ja illust-
ratsioone. Kõige olulisema osa tema loomingust moodusta-
vad lavakujunduslikud tööd ning teatav teatraalsus on tunda 
ka käesoleval maalil, mis on eriline juba ainuüksi seetõttu, et 
maale tegi Rull vähem ja veel vähem on neid täna saadaval. 
Alghind: 1300 €
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19. MALLE LEIS (1940–2017)
“À la Lepo Mikko“, 1961–63
Maal, õli, vineer. 85 x 65. Raamita. 

Töö on reprodutseeritud Tiiu Talvistu koostatud näitusekata-
loogis “Malle Leis” (2014, nr. 61). Lepo Mikko (1911–1978) 
oli tema peamine maaliõpetaja ERKI-s, kus ta õppis aastail 
1961–67 lavakujunduse erialal. Sellist loogelist vormikõnet, 
omapärast “leekestiili” harrastasid tollal teisedki kunstitu-
dengid – Kristiina Kaasik, Tiiu Pallo jt. Vanaaegne kohvikann 
meenutab Avo Keerendi samaaegseid linoollõikeid vanadest 
esemetest, nende kogumine oli parajasti moodi läinud.

Võimalus näha ühe oksjoni raames ühe kunstniku loomin-
gulist kulgemist ja arenemist kolme kümnendi jooksul ei 
tule kuigi sageli ette ning seda nauditavam on osa saada ka 
igast Malle Leisi nii eriilmelisest teosest, tunnistada ja tajuda 
tema tehniliselt ja ideeliselt rikkalikku arsenali. Olgu siis tegu 
õpinguaastatest pärineva austusavaldusega oma õpetajale ja 
tolle käekirjale, julgelt ja jõuliselt iseenda popiliku kaubamär-
gi esitlemisega aktiivsest näitustel osalemise ajast või hoopis 
hilisemate, juba otse loodusest ammutatud mõtlikumate ja 
tundlikumate motiividega – igaüks neist tähistab maamärki 
mitte üksnes Leisi enda eluteel, vaid terve eesti kunstiajaloo 
ajateljel. Nagu Linda-Kits Mägi, on ka tema tuntust kogunud 
ja südameid võitnud oma lillepiltidega, kuid just kõnealused 
oksjonitööd näitavad, kui palju avaram oli tegelikult Leisi töö-
põld, millesse ta mõned aastad tagasi meie seast lahkununa 
enam uusi vagusid paraku juurde ei künna.
Alghind: 3900 €
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21. PÕLLU, KALJO (1934–2010)
“Ilmasammas“ sarjast „Kalivägi“, 1978
Graafika, metsotinto, paber. 38 x 48,3. Raamitud. All paremal: 
Kaljo Põllu, 1978. 

Kaljo Põllu lõpetas ERKI 1962. aastal küll klaasi erialal,  
ent pühendus graafikale. Töötades aastatel 1962–73 Tartu 
Ülikooli kunstikabineti juhatajana, tekkis tal lähem kon-
takt fennougristidega ning teda hakkasid huvitama hõimu-
rahvad ja eestlaste ürgsed esivanemad, nende teekond Balti 
mere äärde. Ta tegi kaasa ekspeditsioone ja organiseeris 
neid ka ise, olles 1975. aastast Tallinnas ERKI õppejõud. 
Metsotintotehnikas on ta teinud kuulsad sarjad “Kodala-
sed“ (1973–1975, 25 lehte) ja “Kalivägi“ (1978–1984, 65 
lehte), milles ta püüdis teha nähtavaks kaugete esivanema-
te maailmapilti, nii nagu tema seda ette kujutas.
Alghind: 1300 €

20. NIGUL ESPE (1907–1970) 
“Munamägi“, 1939
Maal, õli, lõuend. 69 x 85. Raamitud. All paremal: NIGUL ESPE 
1939. 

Nigul Espe õppis Pallases aastail 1926–32, mil eesti kunstis 
oli aktuaalne uusasjalikkus, mis sageli võttis iroonilis- 
naiviseeriva vormi. Teatud naiivne joon jäi Espele kauaks 
omaseks. On alati tähelepanuväärne ja põnev, kui oksjonile 
jõuab mõne nimeka autori varasemast perioodist pärit töö 
ja sedapuhku just nii ongi – Nigul Espe 1939. aastast pärit 
“Munamägi“ on justkui nurgakivi tema tulevasele viljakale 
maalijateele. Ühtlasi ühendab see Espe käekirja tunnusjoo-
ned: võrratud panoraamvaated Lõuna-Eestist, kerge, kirgas 
ja rõõmus meeleolu, valguse ja värvide voolamine, millesse 
on raske mitte kiinduda.
Alghind: 7000 €
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22. RICHARD UUTMAA (1905–1977)
“Kalurid merel“, eskiis, 1953
Maal, õli, papp. 24,7 x 34,7. Raamitud. All paremal: R. Uutmaa.

Ilus värskelt maalitud eskiis Eesti Kunstimuuseumis asuvale 
suurele maalile “Kalurid merel” (1953). Richard Uutmaa 
maalis merd meisterlikult juba 1930. aastate lõpupoolel, 
ent suuremad ja virtuooslikumad mariinid sündisid 1950. 
aastatel.
Alghind: 3200 €

23. KALJO PÕLLU (1934–2010)
“Helind“, 1997
Maal, õli, masoniit. 97 x 96. Raamitud. All paremal: K. PÕLLU 
1997; pöördel kunstniku autograaf: Kaljo Põllu Helind.  
Õli. 1997. (97,0 x 96,0).

Kaljo Põllu on graafika kõrval alates 1960. aastatest teinud 
hulgaliselt ready-made’e, aga ka maalinud. Tema maalid on 
osalt abstraktsed, osalt mõjutatud popkunstist. Muidugi, 
läbi Põllu isiksuse prisma. Popkunsti hõngu on ka selles 
maalis viiuldaja käe ja mõttes naisfiguuriga.
Alghind: 4000 €
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24. ANDREI JEGOROV (1898–1954)
“Hilissügis“, 1920ndad
Maal, guašš, hall paber. 48 x 32,5. Originaalraam. All vasakul: 
A. Jegorov.

Üks Jegorovi lemmikmotiive oli hilissügisene või kevad-
talvine Põhja-Eesti maastik käärulise jõega ning raagus või 
lehti pillavate kaskedega selle kaldail. Ilmselt pärines see 
kunstnikule koduse Aruküla ümbrusest, kus voolab üks 
Pirita lisajõgesid – Leivajõgi.

Andrei Jegorovi järjepidevus nii metsaäärsete jõesängide 
vulinate kui ka talviselt kargete saanisõitude vastu on aukar-
tustäratav fenomen omaette. Pealtnäha sarnaste tööde erista-
mise juures saavad oluliseks detailid ja nüansid, valgusemäng 
pilvede vahel või lumel, mis tekitab kiusatuse seda kõike 
käega katsuda ja ühtlasi “ohu” sellesse stseeni heas mõttes 
ära uppuda, pilti kinni jääda. Ilmar Kimmi kõrval on Jego-
rov oksjonil teine kunstnik, kel seljataga õpingud Ilja Repini 
ateljees ja veres voolamas vene maalikoolkonna traditsioonid 
par excellence.
Alghind: 2300 €
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25. OSKAR GEORG ADOLF HOFFMANN (1851–1912)
“Magav valvur“ („Öövaht“), 1890
Maal, õli, lõuend. 40,5 x 31,5. Raamitud. Ülal vasakul signatuur.
Ülal vasakul: Оск. Гофманъ 1890.

Teos võis esineda Peterburis akadeemia näitusel 1892 
(“Muretu”), Julius Gensi käsikirjalises leksikonis H-K, lk 509 
(“Eesti kunsti materjale III“) on Oskar Hoffmanni tööde ühe 
asukohana märgitud Benno Markovitši kogu, kus oli nimeta-
tud töö (“Öövaht”). Teos paistab silma süžeega kunstnikule 
kaasaegse Peterburi ilust ja on huvitavalt üles ehitatud. Mõjub 
erilisena kunstniku loomingus, milles domineeris Eesti küla-
elu.
Alghind: 9500 €

26. ALEXANDER HEINRICH GREGOR VON  
BOCHMANN (1850–1930)
“Külateel“, 1910
Maal, akvarell, paber, kleebitud papile. Papp 43 x 54,2;  
lm 42,5 x 53,2. Raamitud. All vasakul: GvBochmann 1910.

Gregor von Bochmannile jäi eluks ajaks südamelähedaseks 
noorusmaa – Läänemaa – oma külateede ja sepikojaesis-
tega, vankritel kihutavate või juttu puhuvate talumeestega, 
reeglina mitmete hobustega, keda ta maalis virtuooslikult. 
20. sajandi algul, juugendstiili ja ekspressionismi ajal, oli 
ta jätkuvalt hinnatud eelkõige tänu akvarellidele, nende  
tehnilisele meisterlikkusele ja elavusele.
Alghind: 1900 €
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28. FRANZ KARL EDUARD VON GEBHARDT  
(1838–1925)
“Naeratav noor naine“, 1900ndad
Maal, õli, puu. 40,1 x 33,5. Raamitud. All paremal: EvGebhardt.  

Järva-Jaanist pärit Eduard von Gebhardt, mitmete eesti 
kunstnike õpetaja Düsseldorfi kunstiakadeemias 19. sajan-
di teisel poolel, oli omal ajal Saksamaal hinnatud usuline 
maalija, kes kujutas oma teoste tegelasi reformatsiooniajas-
tu rõivastuses ja miljöös. Tema altarimaal “Kristus ristil” 
(1866) asub Tallinna Toomkirikus. 1995. aastal ilmus Carola 
Bettina Griesi monograafia temast, 2013. aastal tähistas 
Katharinenhofi muuseum Kranenburgis tema 175. sünni- 
aastapäeva näitusega. Hulk Gebhardti töid on Eesti era- 
kogudes – suurelt jaolt on need etüüdid seina- või tahvel-
maalidele, teostatud lopsakas realistlikus laadis. 
Alghind: 1000 €

27. LUDVIG OSKAR (1874–1951)
“Talu Kõrvemaal“, 1920ndad
Maal, õli, vineer. 63,7 x 77. Raamitud. All paremal: L. Oskar.

Ludvig Oskar alustas kunstiõpinguid suhteliselt hilja, 
29-aastaselt. Algul õppis ta Ants Laikmaa, Paul Raua ja Karl 
Winkleri juures, seejärel Münchenis, Düsseldorfis ja Pa-
riisis – kokku tosinkond aastat. Põhiliselt maalis ta koduse 
Harjumaa maastikke, enamasti õhtuselt hämaraid.  Käes-
olev maastik on kevadine, heledam ja värvikam.

“Suur loodusesõber juba noorest east, on Oskar armu-
nud Põhja-Eesti madalase soorikkasse maastikku,” kirjutab 
kunstiajaloolane Alfred Vaga 1944. aastal “Eesti Sõnas” 
kunstniku 70. juubeli puhul ning tunneb kahetsust, et 
toonastel “sageli väga kirjutel ja kirevatel kunstinäitustel” 
jäävad tema tööd teenimatult varju.
Alghind: 2500 €
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29. JOHANNES VÕERAHANSU (1902–1980)
“Haanja kuppelmaastik“, 1943
Maal, õli, vineer. 38 x 47. Raamitud. All paremal: J Võerahansu 43. 

Tagasihoidlikus koloriidis lihtne maastik, ent ometi tun-
desoe selles lihtsuses ja omamoodi peengi. Huvitav on 
Võerahansu leebes koloriidis talviseid ja suviseid Lõuna- 
Eesti maastikke võrrelda nt Richard Uutmaa säravavärvilis-
te panoraamidega või Johannes Uiga pateetiliselt tumedate 
üldistustega.

Nii Ants Laikmaa kui ka Ado Vabbe käe all õppinud 
Võerahansut iseloomustatakse ülivõrdes: üks silmapaistva-
maid maastikumaalijaid ja tunnustatumaid maalipedagooge 
Eestis, inimese ja looduse kokkupuute tunnetaja, õhurikku-
se ja avaruse edasiandja, silmatorkav autoportreede looja. 
Sõja-aastail valminud töös ei kajastu sisult ega vormilt 
midagi ähvardavat ega sünget, ent ometi on see periood 
eelmänguks järgnevate aastate üha kitsenevatele vaimsetele 
oludele, mis sundisid Võerahansut maastikel maalimise 
asemel rohkem pedagoogitööle siseruumis.
Alghind: 3500 €
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30. RICHARD SAGRITS (1910–1968)
“Sügisene natüürmort“, 1960
Maal, õli, lõuend. 70,5 x 86. All paremal: R Sagrits 60; pöördel 
ülal vasakul: 1960; raamil taga ülal paremal: Kunstifondi lipik. 
Raam algne.

Ilmselt suurim Sagritsa vaikelu, mis kuulub ülemineku-
perioodi 1950. aastate tumedamalt, esemete materiaalsust 
toonitavalt laadilt 1960. aastate dekoratiivsemale, käsitlus-
laadilt ja koloriidilt särtsakamale. Kunstnik on palju maali-
nud natüürmorte ja lilli ning on selles žanris alati nauditav.

Pallaslase staatus ning rida nimekaid õpetajaid (Ardo 
Sivardi, Roman Nyman, Günther Reindorff, Nikolai Triik, 
Ado Vabbe) garanteerivad Richard Sagritsale kvaliteedi-
märgi, mis justkui lahtiseletamist enam ei vajagi, ent ometi 
pakub tema loominguline pärand ja selle kõikvõimalikud 
kombinatsioonid avastamis- ja nautimisrõõmu kõigepealt 
kunstioksjonitel ja seejärel juba väärikates erakollekt-
sioonides. Tema vaieldamatu visiitkaart on maastiku- ja 
meremaalid, kas siis täies hiilguses oma naturaalsel kujul 
või saadetuna selle hiilguse taustal toimetavatest lihtsatest 
ja loomulikest inimestest, kellel igaühel on pildi kaudu 
jutustada oma lugu. Selliste argiste, ent samas poeetiliste 
olustikustseenide kõrval on nagu kirsiks tordil Sagrita har-
vemini esinevad dekoratiivsed, varju ja valgusega mängivad 
vaikelud.
Alghind: 9000 €
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31. JOHANNES GREENBERG (1887–1951)
“Näitleja (Therese Masing)“, 1946–51
Maal, õli, lõuend. 80,2 x 60,5. Raamitud. Alusraamil vasakul 
nähtavasti omaniku käega: GREENBERG.

Teose omanik oli maalija Elsa Silm-Starčenko (1925–2018), 
kes lõpetas ERKI 1951. aastal. Ta oli üks Greenbergi õpilasi 
Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis (so hilisemas  
ERKI-s) ning, nagu tolleaegne kunstinoorus suuremalt 
jaolt, hindas meistri loomingut kõrgelt. Teos on fikseeritud 
Hilja Läti monograafias “Johannes Greenberg” (Tallinn 
1990, lk 83). ENSV Kunstifondi 1946. aasta tellimus kom-
positsioonile “Enne lavale astumist” oli põhjuseks, miks 
kunstniku loomingus hakkas domineerima teatrimaailm, 
loožide, garderoobide, kulissidetaguse elev, salapärane  
atmosfäär. Tema maalimisviisi iseloomustab sel perioodil 
impulsiivsus, lahtine, pastoosne pintslilöök, rikas ja ergas 
palett. Ta töötas hasartselt. Nagu kirjutab Läti, oli talle tähtis 
maalimise protsess ise. Modell on Estonia tolleaegne lauljatar, 
hilisem pianist Therese Masing-Raide (1921–2013).

“Jah, ilma naisteta on kurb maailm,” kuulutab põhi-
mõtteline vanapoiss Boni hoogsalt legendaarseid sõnu 
Imre Kálmáni armastatud operettist “Silva”, kus ka Therese 
Masing on nimiosalist kehastanud. Figuraalkompositsioo-
nide ja teatristseenide meister Johannes Greenberg ongi 
oma portrees ühendanud nii sellise teatava kurbuse kui ka 
rõõmu, mõtlikkuse ja kergemeelsuse, müstilisuse ja mängu-
lisuse, suurejoonelisuse ja lihtsuse. Ta on Thereses püüdnud 
kinni kõik selle, miks meid ikka ja jälle kisub nii teatrisse 
kui ka kunstisaali – see on janu elu ja draama järele.
Alghind: 8000 €
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32. ALEXANDER HEINRICH GREGOR VON  
BOCHMANN (1850–1930)
“Krabipüüdjad“, 1900ndad – 1910ndad
Maal, õli, lõuend, kleebitud vineerile. 60 x 80,2. Raamitud.  
All paremal: GvBochmann.

Läänemaal sündinud ja Düsseldorfis tegutsenud, 1895. aastal 
professoriks nimetatud Gregor von Bochmann oli omal ajal 
menukas meister, kelle lemmikmotiiviks Eesti külateede 
kõrval oli randlaste elu Hollandis. Tema maalides sulavad 
üheks pilvine taevas ja lainetav meri, mida ta kujutab imp-
ressionistlikult võbelevas, õhulises laadis, hallikaspruunikas 
tonaalsuses. Ikka toimetavad neil maalidel paatide ja hobuste 
ümber inimesed, pidades igavest võitlust stiihiaga.
Alghind: 6900 €

33. AUGUST JANSEN (1881–1957)
“Oja“, 1927–28
Maal, õli, lõuend. 35 x 45,4. Raamitud. All vasakul: AJANSEN.

Põhjarannik oma lahesoppide, pankade, rändrahnude ja 
kivide vahel endale teed uuristavate jõekestega on maalija-
tele ikka pakkunud rikkalikult motiive. August Jansen on 
väikeses, suviselt värviheledas etüüdis püüdnud põhjaran-
niku eripära otsekui kokku võtta. Suurepäraselt vormitud  
kivirahnu järgi võiks paiga kindlaks teha. Teos on kirjas 
Ajas Kruusi 1975. aastal ilmunud Janseni monograafias.

Kui Johannes Greenberg kõigest maalis näitlejaid teatris, 
siis August Jansen kasvas sisuliselt üles keset seda kõike – 
ta sündis harrastusnäitleja ja teatridekoraatori perekonnas. 
Sellegipoolest on tema enese loomingu peateemaks maasti-
kud ja maaelu ning laadiks rahvusromantism.
Alghind: 3800 €
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34. ANTS LAIKMAA (1866–1942)
“Rannavaade“ (Leetse), 1918
Maal, pastell, paber. 34 x 48. All paremal, pliiatsiga: HLaipm 
1918  HLaip 1918. Originaalraam.

Ants Laikmaa 100. sünniaastapäeva puhul Hilja Läti ja  
Eerik Põllu koostatud näitusekataloogis nr. 241. Leetsel 
maalis tollal maastikke ka Nikolai Triik, kes viibis sageli oma 
vanaisa Jakob Evaldi Leetse Lepiku talus. Mõlemad “kunsti- 
kindralid” olid mõjutatud maailmasõja lõpuaastate ekspres-
sionismilainest, sellest Laikmaa pateetiliselt tumedavõitu 
koloriit ja eleegilised meeleolud nende aastate töödes.

Teine samasugune vaade Leetse rannaribale, mis on piki-
tud maasse torgatud vaiadega, leidub Eesti Kunstimuuseumi 
auväärses kollektsioonis ning seegi töö siin teeb au kogu 
oksjonivalikule, rääkimata Laikmaast endast – koos Triigi 
ja Kristjan Rauaga nn kuldse kolmikusse kuuludes jättis ta 
jälje Eesti kultuurilukku nii loomingulise kui ka peda- 
googilise tegevusega. Korraga lainete pehmust ja toigaste 
teravust edasi andev pastell pärineb perioodist, mil kunst-
nik oli pärast kümmet aastat Soomes uuesti Eestisse naas-
nud, matkas mööda maad ringi ning lõi mitmeid etüüde ja 
maastikumotiive. 
Alghind: 5000 €
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35. LUDMILLA SIIM-KAASINEN (1938)
“Mööda purustatud tänavat“, 1969
Maal, õli, lõuend. 107,2 x 119,5. Raamitud. All vasakul: L. Siim.

Ludmilla Siim lõpetas aastal 1958 Tartu Kunstikooli ja 1969 
ERKI maali erialal. 1970. aastatel oli ta üks huvitavamaid kom-
positsiooni- ja portreemaalijaid, kes hüperrealismi teatava mõju 
ühendas valguskülluse ja nägemuslikkusega. Sellele suunale 
osutab juba käesolev varane maal. “Segu optimismist, eitusest, 
vihkamisest ja hirmust“ on kokkuvõte tunnetest, millega Anu 
Liivak kirjeldab Ludmilla Siimu ja Jüri Palmi kunagist näitust 
“Üksi linnas“. Seda võib tajuda ka käesoleval oksjonitööl, mis  
on suurepärane pärl iga ajaloolist tunnetust hindava kollektsio-
nääri kogusse. Teos on maalitud sõjavastasele näitusele Tallinna  
Kunstihoone galeriis, kus Ludmilla Siim esines koos Ando 
Keskküla, Andres Toltsi ja Leonhard Lapiniga.
Alghind: 2200 €

36. ILMAR KIMM (1920–2011)
“Poisid võrke harutamas“, 1958
Maal, õli, papp. 22,2 x 34,2. Raamitud. All paremal: I. Kimm 58; 
tagapapil: ILMAR KIMM  Õ.P. 22,5 x 34,5. 

Elav etüüd kaluritemaatika õitseajast, mis kajastub paljude 
tolleaegsete kunstnike loomingus, Ilmar Kimmi loomin-
gus vahest suhteliselt vähe. Teda tuntakse peamiselt kui 
figuraalsete kompositsioonide loojat, aga tema pärandis oli 
üllatavalt palju värskeid ja meeleolukaid etüüde, sealhulgas 
1950. aastate lõpust, paadisadamaist Eesti jõgedel ja ranna-
vaateid.
Alghind: 900 €
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38. VIKTOR KARRUS (1913–1991)
“Natüürmort lilledega“, 1938–39
Maal, õli, lõuend. 64,5 x 81. Raamitud. All paremal: Karrus. 

Valdavalt pruunides toonides natüürmort kunstniku päri-
neb “Pallase” – õpingute (1932–40) lõpust. Lopsakas kindla- 
käeline käsitluslaad oli Karrusele üldse omane, pruunikas 
või hallikas tonaalsus iseloomustab tema varasemat loome-
perioodi, mida tunneme kahjuks suhteliselt väheste tööde 
põhjal.
Alghind: 1900 €

37. ANDRUS KASEMAA (1941–2016)
“Pasunakoor“, 1992
Maal, pastell, värviline kriit, süsi, paber. 35,9 x 48. Raamitud.  
All vasakul: A Kasemaa 1992. 

Andrus Kasemaa joonistustes on tunda skulptorikoolitust – 
nad on nii plastilised. Kunstnik on eesti originaalsemaid 
sürrealiste ja suurepärane joonistaja, kelle fantastilisest gro-
tesksest tegelaskonnast hoovab vitaalsust. Segatehnikas loodud 
värviline joonistus on viimistletud ja esindab kunstniku loo-
mingut heal tasemel.

Ants Laikmaa pastellipreemia, Ado Vabbe preemia, Anton 
Starkopfi preemia, Kristjan Raua preemia – kõik need tiitlid 
kuuluvad Andrus Kasemaale ja teevad temast seeläbi ühe 
enim auhinnatud kohaliku kunstniku. 
Alghind: 650 €
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39. MART PUKITS (1874–1961)
“Tänav sillaga“, 1920ndad
Maal, õli, papp. 62,3 x 88,3. Raamitud. All paremal: M. Pukits; 
pöördel lipik: TKM aj. 63/4 – 1944. 

Mart Pukits õppis aastatel 1899–1902 Leipzigi graafika- ja 
raamatukunsti akadeemias, töötas 1905–1920 Peterburis- 
Petrogradis, külastades aeg-ajalt kodumaad. Põhiliselt elas 
Tartus. Ta oli mitmekülgne kultuuritegija – graafik, maa-
lija, joonistusõpetaja Tartu Õpetajate Seminaris, Kuns-
tiühingu Pallas asutajaid 1918. aastal, kunstiajaloolane, 
kunstiajaloo lektor Pallases ja Tartu Riiklikus Kunstiins-
tituudis. Ta töötas ka raamatukoguhoidjana, kirjaniku ja 
tõlkijana, oli Läti NSV teeneline kultuuritegelane (1954) ja 
Eesti NSV Kirjanike Liidu liige (1954). Pukits oli esimesi 
juugendstiili viljelejaid eesti kunstis (vt kaanekujundused 
ajakirjale Lõbu ja Teadus I (1898) ning Karl Eduard Söödi 
luulekogule “Mälestused ja lootused” (1903)). Ta esines 
näitustel alates 1898. aastast, Pallase näitustel aastatel 1921, 
1922 ja 1926.

“Tänav sillaga” on Mart Pukitsa väheseid teadaolevaid 
maale. Tartu Kunstimuuseumis on küll paar maastikumaali 
1920ndate keskelt, Eesti Kunstimuuseumis ja Tartu Kunsti- 

muuseumis mõningaid portreesid ja portreekoopiaid, ent 
käesolev teos ületab neid kvaliteedilt. See lülitub 1920ndate 
juugendlike reministsentsidega dekoratiivse maastikumaali 
konteksti Eestis, Andrei Jegorovi, August Janseni või  
Roman Nymani maastike lähedusse.

“Väike rahvamees“ – sellise tiitli annab Mart Pukitsale 
1939. aasta 29. aprilli Postimees, rääkides temast kui viimase 
50 aasta sündmuste ja arengute asjatundjast, kes tegi popu-
laarteaduslikke ettekandeid kunstist ja muutis “keerulised 
kunstiasjad vaid mõne sõnaga elavaks, selgeks ja tajutavaks“. 

Tema teenete loetelu on pikk: kõrgkultuuri ja tõsise teat-
ri edendaja, tegev nii kirjanduses kui ka ajakirjanduses, läti 
ja soome keele tõlk, ungari sõjavangide asjaajaja, kultuuri-
saadik Peterburi ja Tartu vahel, Pallase ühingu üks loomis-
hingedest, viievärvilise puulõike Eestisse tooja. “Pildid ja 
skulptuurid hakkavad tema käes nagu elama, saavad ligida-
seks ja omaseks,“ võetakse kokku Pukitsa puulõigete joone 
puhtus ja peenus, mida võib tajuda tema maalidelgi.
Algind: 12 500 €
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40. RAIVO KORSTNIK (1932–1992)
“Mari“, 1980ndad – 1990ndad 
Maal, õli, lõuend. 97 x 75. Raamitud. 

Raivo Korstnik lõpetas ERKI 1957. aastal, ühel ajal Niko- 
lai Kormašoviga. Mõlemad kuulusid 1960ndate maali 
uuendusvaimulisse juhtgruppi. Korstniku iseloomustas 
selge, kergelt geometriseeriv vormikõne, intensiivne värv; 
1966. aasta paiku avaldus tema töödes sürrealismi mõju. 
1961–80 töötas ta õppejõuna Tallinna Pedagoogilises Insti-
tuudis, 1979–92 ERKI-s. 

Otsinguvaimu ei minetanud ta ka hilisemas loomingus, 
millest annab tunnistust käesolev, 1910. aastate analüütilist 
kubismi ja futurismi meenutav, meisterlikult geometrisee-
ritud vormiga maal istuvast figuurist. Teadolevalt toimus 
kunstniku elu jooksul vaid üks isikunäitus.

Kui varem tõsteti Korstniku loomingust põhiliselt esile 
1960ndate realistlikke, enamasti mereteemalisi maale, 
“karmi” stiili esindavaid tööstusmaastikke ning kubistlike 

sugemetega linnavaateid, siis nüüd pakuvad enim kõneai-
net kunstniku sürrealistlikud teosed. Sürrealistlikke elemen-
te võib leida kunstniku varastel maastikumaalidel, aktimaali-
del ja krokiidel.

Käesolev picassolik maal on osalenud Viinistu Kunsti-
muuseumis näitusel “Tagasivaates: Meri ja naised” (10.09–
9.10.2017) ja Tartu Kunstimajas näitusel “Tagasivaates: 
Tartu tänavatel” (27.09–21.10.2018) Raivo Korstniku 85. 
juubeliaastale pühendatud näituste sarjas. Aktimaalide 
modellid on pärit hoopis teisest olustikust kui näiteks 
autori sotsrealistlikud meremehed. “Nende stiil ja värvid 
on väljendusrikkad, kirevad, maalidel poseerivad muusad 
on pärit pigem mingist ideaalmaailmast kui karmist ran-
naelust. Nad on seal, et vaatajat inspireerida millegi mate-
riaalselt kättesaamatu poole,” tutvustab näitusetekst.
Alghind: 5000 €
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41. HELMI REISE (1898–1971)
“Natüürmort“, 1920ndad – 1930ndad
Maal, õli, lõuend. 62,5 x 79,5. Raamitud. All paremal: HR.

Helmi Reise on rohkem tuntud kui esoteerikaga tegeleja, 
ühisvabamüürlane ning raamatu “Mediumism ja meediu-
mid. Elamusi tõe ja kujutluse piirilt. Selgeltnägemine ja 
spiritism” (1934) autor. Aastatel 1919–1921 õppis ta Palla-
ses, 1921. aastal astus Oskar Kokoschka ateljeesse Dresdeni 
kunstiakadeemias. Ta oli aktiivne 1940. aastate alguseni. 
Tema töid praktiliselt ei tunta, ajastuhõnguline dekoratiiv-
ne natüürmort kõneleb igatahes arvestatavast võimekusest. 
Tema vähestes ja vähetuntud, ent seda erilisemates töödes 
kajastub korrapära ja kohalolu, müstilise maailma väikesed 
võlud ja sümbolid.
Alghind: 1800 €

42. AARNE MIIKMAA (1908–1942)
“Maja Kärdlas“, 1931
Maal, pastell, paber. 19, 4 x 23,3. All paremal pliiatsiga:  
H Miikman; tagapapil, ülal punasega: H. Miikmann Kärdlas 
1931 fec. HMiikman. Originaalraam.

Kodulinna rohelusse uppuvaid maju on Miikmaa kujutanud 
korduvalt. Tema näitusel Tartu Kunstimuuseumis 1969. 
aastal oli nt eksponeeritud pastell “Kevad Kärdlas” samast 
1931. aastast. Õitsemise aegu on maalitud ka see pastell, 
mille paneb särama maja punane katus. Lõpetanud õpingud 
Ants Laikmaa juures, läks Miikmaa 1931. aastal ülikooli 
õppima filosoofiat ja kunstiajalugu. Pallase lõpetas ta 1938. 
aastal. Tuberkuloos viis varakult sellegi maalija, kes oli 
tugev nii õlimaalis kui ka pastellis.
Alghind: 1200 €
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43. RICHARD SAGRITS (1910–1968)
“Karepa vaade“, 1960
Õli, lõuend. 50 x 79. All vasakul: R Sagrists 60; pöördel:  
Karepa juuli 1960 50 x 80; alusraamil sildike: 36.Richard  
Sagrits (1910-1968) Karepa vaade. 1960.

Kunstnik on läbi aastakümnete maalinud vanemate- 
kodu Kalame ümbrust Karepal, Selja jõe liivaseid kaldaid, 
männimetsa, heinamaid, leides kogu aeg uusi vaatenurki. 
Karepa vaated kajastavad tema laadi ja koloriidi muutumist 
sinirohelistest sõjaeelsetest idüllidest 1960ndate energilise 
ja ekspressiivse laadini – mustjas- ja kollakasroheliste, 
punakaspruunide, helesiniste väga isikupärase gammani. 
See “Karepa vaade” on esinduslik näide meistri 1960ndate 
loomingust.  
Alghind: 5900 €
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44. HUGO LEPIK (1905–2001)
“Merineitsi“, 1928-29
Maal, akvarell, paber. 50,6 x 80,8. Raamitud. All paremal: 
HUGO LEPIK 1928-1929.

1929. aastal lõpetas Hugo Lepik Riigi Kunsttööstuskooli 
litograafiaosakonna ning temast sai kooli litograafia- ja tsin-
kograafiaröökoja juhataja. Ta õpetas ka vabajoonistust. Hari-
dusministeeriumi stipendiaadina õppis ta Berliini kõrgemas 
graafikakoolis kivi- ja offsettrükki, lõpetades õpingud kiituse-
ga. Tegi graafikat, ent tuntuse omandas juba kodumaal, enne 
emigreerumist Rootsi maalijana. Käesolev akvarellikompo-
sitsioon on tõeline haruldus mitte ainult Lepiku loomebio-
graafia aspektist, vaid ka eesti akvarelli ajalugu ning art déco 
siinset levikut  silmas pidades. Teos illustreerib Fr. Tuglase 
1920. aastal esmalt ajakirjas Ilo ilmunud novelli “Merineitsi”. 
Alghind: 1500 €

45. EDUARD OLE (1898–1995)
“Natüürmort“, 1932
Maal, õli, vineer. 22,7 x 20,4. Raamitud. Ülal paremal: Eduard 
Ole 1932; pöördel E. Ole autograaf: Eduard Ole “Natüürmort”.

Imetore väike töö, milles on uusasjalikku tähelepanu ese-
mete vormi ja valgusemängu vastu, samas 1930. aasta algu-
se portreedele iseloomulikku maalilisust, mahlakat pintsli-
lööki. Üpris erinev kubistliku perioodi natüürmortidest.

“Kaardistada värvide maa. Avastada valguse ja pimeduse 
jõgede algusallikad. Joonistada sirgjoon lõpmatusse. See 
on EDUARD OLE,” kirjutas eksiilis elanud luuletaja Kalju 
Lepik Eduard Ole 90. juubeli puhul. Kuigi sellest juubelist 
60 aastat varem maalitud natüürmordil on autori värvivalik 
veel pigem lihtne ja lakooniline, siis valgus ja pimedus juba 
tõepoolest voolavad.
Alghind: 5000 €
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46. ELMAR KITS (1913–1972)
“Valgemetsa motiiv“, u 1965
Maal, õli, lõuend. 59,8 x 72,5. Raamitud. Signatuurita.  
Ülal alusraamil: 73 x 60.

Tartu Kunstimuuseumis on analoogilises koloriidis ja käsit- 
luses, ainult pigem varatalvist, lumist jõekallast sombusel 
päeval kujutav “Maastik” (TKM M 1539). Siin mõjub lume-
laikudega maastik pigem varakevadiselt, võibolla päikese-
lise ilma tõttu. Kunstniku suvekodu oli alates 1950. aastast 
Valgemetsas ning tal on palju motiive Ahja jõega.

Valgemetsa pole mitte üksnes Lõuna-Eesti tervikliku 
võludekompleksi üks osadest, vaid ka iseseisvalt õdus ja 
maaliline paik, mis on legendi kohaselt saanud oma nime 
metsade all laiuvate valgete liivade järgi. Niisiis pole ime, 
et sellest sai menukas suvituspaik Tartu haritlaskonna seas 
ning hiljem ka ideaalne koht puhke- ja noortelaagriks. Ning 
muidugi oli see lõputult inspireeriv keskkond Elmar Kitsele 
ja Linda Kits-Mägile, kes suutsid suurepäraselt väljendada 
kodust puudesalu ja vetevoolu moodsas impressionistlikus 
keeles.
Alghind: 5000 €
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47. ALEKSANDER VARDI (1901–1983)
“Natüürmort“, 1967
Maal, õli, lõuend. 90 x 60. Raamitud. All vasakul: A. Vardi 1967; 
alusraamil vasakul: A. Vardi “Natüürmort” 1967. a. Õli, lõuend 
60 x 90 cm.

Aleksander Vardi tegi 1960. aastate teisel poolel ka abst-
raktseid maale ja joonistusi, ent jätkas samas maalimist 
impressionistlikus laadis. Ta oli endiselt Tartu koolkonna 
üks alustalasid. Vardi pärandis on palju natüürmorte ja 
lillemaale igast perioodist, mille maaliline kvaliteet on alati 
kõrge. Kahkjas tonaalsuses maali keskmes on meisterlikult 
kujutatud roosa hortensia lillekorvis, n-ö kohatäiteks mõ-
ned raamatud ja keraamiline kujuke.

Vardi on kunstioksjonitel enimhinnatud eesti kunstnik-
ke tänu oma väga erinevas laadis loomingule. 
Alghind: 4000 €

48. SALOME TREI (1905–1995)
“Natüürmort torsoga“, 1939
Graafika, monotüüpia, paber. Lm 55 x 44; plm 39,7 x 31,1. 
Raamitud. All vasakul: Monotüüpia; all paremal: S. Trei 1939.

Teos oli eksponeeritud Salome Trei teoste näitusel Eesti 
Kunstimuuseumis 1969. aastal (kataloogis nr 70). Trükk on 
hästi õnnestunud, värvid on küllastunud ja selged. Aasta 
varem valmis Treil värviline puugravüür “Natüürmort kips-
kujuga”, mille seadeldis on sarnane. 

1939. aastal lõpetas andekas graafik Pallase. Siinsetes 
muuseumites on temalt umbkaudu 400 tööd, kuid korral-
datud on vaid kaks näitust. Trei graafikat on küll oksjonitel 
liikumas, kuid seda enamasti ühevärviliselt, mistõttu väärib  
käesolev värviline monotüüpia kindlasti tähelepanu, nagu 
kogu Trei elu ja looming laiemalt.
Alghind: 1550 €



35

50. ERICH PEHAP (1912–1981)
“Poksijad“, 1938–39
Maal, õli, lõuend. 115 x 155. Raamitud. 

Erich Pehap tundis juba õpinguaastail (1932–33, 1933–34 
Riigi Kunsttööstuskoolis, 1934–49 Pallases) suurt huvi 
figuraalse kompositsiooni vastu, mis kajastaks ümbritsevat 
elu selle mitmekülgsuses. See vastas Euroopa kunstis tollal 
levinud tendentsile. Seda huvi ilmutas ta mõlemas õpitavas 
alas – maalis ja graafikas. Pehap ei seadnud endale enamasti 
keerulisi kunstilisi ülesandeid, ta lähenes ülesandele lihtsalt 
ja see õigustas end tema puhul. “Poksijates” on tunda 
pinget, töö on hästi ja küllalt elavalt üles ehitatud ning võiks 
praegugi rippuda mõnes spordiasutuses. 
Alghind: 8500 €

49. RICHARD UUTMAA (1905–1977)
“Sirelid“, 1960
Õli, lõuend. 101,5 x 73. All paremal: R.Uutmaa 60.

Richard Uutmaa oli meisterlik ka lillemaalijana. Ta on 
lilli palju maalinud ja nimelt Eesti aedades, metsades või 
põldudel kasvavaid. Sireli õiekobarate lopsakus ja õrnus 
võlub eriti tema impressionistliku perioodi, 1950ndate – 
1960ndate maalides. Ta armastas kõrvutada suuremaid ja 
väiksemaid lilli, siin näiteks sirelite kõrval maikellukesi. 
Mõnikord lisas ta oma lillepiltidele kaasaegset eesti 
tarbekunsti, mis oli kodudes väga levinud. Teos on 
fikseeritud monograafia “Richard Uutmaa. Armastades 
Eestimaad” kataloogiosas (Tallinn 2008, nr. 240).
Alghind: 5900 €



36

51. MALLE LEIS (1940–2017)
“Kompositsioon kätega“, 1968
Maal, guašš, paber. 59,8 x 59,5. Raamitud. All vasakul: LEIS 68.

Poolabstraktne, popkunstilike elementidega puhastes 
intensiivsetes värvides kompositsioon oli eksponeeritud 
kunstniku isikunäitusel Tallinna Kunstisalongis 1968. 
aastal, kus õlimaalide kõrval oli teisigi sedalaadi töid, ka 
kollaaže. Lõpetanud eelnenud aastal ERKI, kuulus ta seal 
moodustunud rühmitusse ANK’64. See oli omanäoline, 
stiilselt dekoratiivne pop, mille Leis eesti maalikunsti tõi.

Võimalus näha ühe oksjoni raames ühe kunstniku 
loomingulist kulgemist ja arenemist kolme kümnendi 
jooksul ei tule kuigi sageli ette ning seda nauditavam on osa 
saada igast Malle Leisi nii eriilmelisest teosest, tunnistada 
ja tajuda tema tehniliselt ja ideeliselt rikkalikku arsenali. 
Olgu siis tegu õpinguaastatest pärineva austusavaldusega 
oma õpetajale ja tolle käekirjale, julgelt ja jõuliselt iseenda 
popiliku kaubamärgi esitlemisega aktiivsest näitustel 
osalemise ajast või hoopis hilisemate, juba otse loodusest 
ammutatud mõtlikumate ja tundlikumate motiividega – 
igaüks neist tähistab maamärki mitte üksnes Leisi enda 
eluteel, vaid terve eesti kunstiajaloo ajateljel. Nagu Linda-
Kits Mägi, on ka tema tuntust kogunud ja südameid 
võitnud oma lillepiltidega, kuid just kõnealused oksjonitööd 
näitavad, kui palju avaram oli tegelikult Leisi tööpõld, 
millesse ta mõned aastad tagasi meie seast lahkununa enam 
uusi vagusid paraku juurde ei künna.
Alghind: 3000 €
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52. OLEV SUBBI (1930–2013)
“Lend üle linna“, 2007
Maal, akrüül, õli, masoniit. 60 x 80. Raamitud. All paremal: 
Subbi 2007; pöördel, ülal vasakul: O. SUBBI  LEND ÜLE LINNA 
FLIGHT OVER THE TOWN AKRÜÜL,ÕLI ACRYLIC,OIL 60 x 80 CM 
2007.

Hilisperioodi maalides tavatses Olev Subbi sageli vastandada 
looduslähedasele, mahedamalt käsitletud pildiosale abstrakt-
se, jõulise, isegi vägivaldse kujundi. Tõenäoliselt tunnetas 
ta sellist vastandust tegelikkuses ja püüdis seda väljendada 
maaliliste vahenditega.

“Kui sul jääb maalist materjali üle ja sa ei taha teda siduda 
ühe konkreetse asjaga,“ selgitab Olev Subbi oma laadi muutu-
mist üha abstraktsemaks Eero Epneri koostatud biograafias. 
Selline muutus sai alguse juba 1980ndatel ning sealt edasi su-
lasid sellega kokku Subbi varasemad unenäolised motiivid ja 
sisemised impulsid; värvid ise aga enam omavahel ei sulandu-
nud, vaid kasvasid iseseisvateks ja kontrastseteks pindadeks 
ning nende omavahelisest suhtlusest sai maalil ainus jutustav 
element. Valged arhitektuursed linnamotiivid on inspireeri-
tud Subbi arvukatest reisidest, enamasti Itaaliast, andes edasi 
tunnetust metafüüsilisest tühjusest ja igatsusest ning luues 
sürrealistlikke ruume. Käesoleva töö teeb Subbi laadi teisene-
mise kõrval märkimisväärseks ka pärinemine tema viimasest 
loomeperioodist, mil ta “ei maali enam murrangulisi teoseid, 
vaid maalib nüüd pigem iseendale“.
Hind: 18 500 €
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53. SIRJE RUNGE (1950)
“Maastik XXX“, 1985
Maal, õli, lõuend. 96,3 x 86,2. Raamitud. All paremal: Sir;  
pöördel ülal: Sirje Runge 85 “Maastik XXX” (Landscape XXX).

Pärast 1970. aastate keskpaiku loodud geomeetrilis-abst-
raktseid pilte hakkas Sirje Runge otsima uut, minimalistlik-
ku laadi. 1980. aastatel sündisid mitmed suured maalisarjad 
heledate valgustkumavate värvipindadega, nende seas sari 
“Maastik“. Neis varajastes töödes on pinnad selgepiirili-
semad, kerge assotsiatsioon loodusvormidega võib sellegi 
pildi puhul tekkida. Edaspidi muutusid üleminekud peh-
memaks, pinnakäsitluse tundlikkus kasvas.

Eesti avangardi esileedi, mässumeelne vastuseis valitse-
vale sotsrealismile, keelatud kunstniku staatus – Sirje Run-
ge kunstnikutee algas ja arenes murrangulises ajal. Tema 
geomeetriline abstraktsionism on külm ja karge, ent õrn ja 
pehme, arhitektuursete algvormide otsingud peegelduvad 
nii tema varasemates detailirohketes linnaruumikavandites 
kui ka hilisemates maastikke järele aimavates lakoonilistes 
maalides, valgus ja värv mängivad meditatiivses võtmes. 
Runge loomis- ja hingelaad kujunes ja kasvas kriitilisel ajal, 
kuid on alati seisnud sellest justkui väljaspool, ulatunud mil-
legi universaalsemani ning pakkunud esteetilist naudingut 
korraga mitmele meelele. “Kõik meie teadmised on tulnud 
loodusest,“ on Runge ise öelnud, rääkides enda igavesest 
muusast nii kunstniku kui ka nüüd juba õppejõuna.
Alghind: 4700 €
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54. TOOMAS VINT (1944)
“Roheline muna nagu roheline muna I“, 1996
Maal, õli, lõuend. 80 x 92. Raamitud. All paremal: TV 96; 
alusraamil ülal: MUNA KADAKAMAASTIKUS 1996 õli l. 80 x 92  
TOOMAS VINT s. 1944; sealsamas lipikul: ROHELINE MUNA 
NAGU ROHELINE MUNA I 1996 Õli l. A Green egg just like  
a green egg. 

Teosel  on olnud teinegi nimetus, ent “Roheline muna nagu 
roheline muna” on õigem – see kinnitab, et pole vaja ja pole 
üldse võimalik seletada, miks selline muna kadakate taga 
losutab. Losutab ja kõik. Toomas Vindi rohelised maastikud 
on ikka niisugused seletamatud visioonid.
Alghind: 5100 €
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56. RICHARD UUTMAA (1905–1977)
“Sirelid“, 1972
Maal, õli, lõuend, papile kleebitud. 49,5 x 69,5. Raamitud.  
All paremal: R. Uutmaa 1972. a.

Teos on fikseeritud Richard Uutmaa monograafias  
“Armastades Eestimaad” (Tallinn 2008, kataloogis nr 341). 
1960.–1970. aastatel – Eisma suvekodus elamise perioodil – 
on kunstnik palju maalinud erinevaid lilli. Selle buketi 
mõju tõstab terrakota toonis roosakaspunane taust. Sire-
leid on paljud kunstnikud maalinud ja maalivad veelgi, 
ometi ei mõju Uutmaa viis neid maalida standardsena.
Alghind: 2900 €

55. ALEKSANDER RISTMÄGI (1902–1972)
“Mere rand puudega“, 1930ndad 
Maal, õli, papp. 36,8 x 50. Raamitud. All paremal: Ristimägi.

Kunstnik õppis 1921. aastal ühe semestri Ants Laikmaa juures, 
1940–43 Pallase jätkukoolides. Ta töötas koos abikaasa Elts 
Ventseliga (hilisem luuletaja Muia Veetamm). Näitustel esines 
Ristimägi aastatel 1928, 1937–43. Tema üksikuid portreesid, 
linnavaateid ja maastikke on muuseumides, žanrimaal “Turul“ 
(1943) Tartu Kunstimuuseumis. Rootsi perioodist on teada pä-
ris huvitavaid groteskseid joonistusi-karikatuure. Iga teos lisab 
midagi hägusale ettekujutusele kunstnikust.
Alghind: 900 €
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57. MALLE LEIS (1940–2017)
“Sukmiti aed“, 1994
Maal, õli, lõuend. 90 x 90. Raamitud. All paremal: LEIS 1994, 
alusraamil ülal: SUKMITI x 90 x 90 ÕLI, LÕUEND 1994 LEIS, 
MALLE TALLINN. 

Kunstnik Sulev Sukmiti ja tema tütre Killu koduaed Rästa  
tänaval Lillekülas jäi Malle Leisi ateljee lähedusse Nõmme 
teel. Malle Leis on eeslinnamiljööst teinud mitmeid maas-
tikke, eeskätt  härmas puudega talviseid vaateid õhtupunas. 
Tema hõrk esteetika kätkeb endas ka nostalgiat kaduva 
loodusläheduse järele kaasaegses linnas.

Võimalus näha ühe oksjoni raames ühe kunstniku loo-
mingulist kulgemist ja arenemist kolme kümnendi jook-
sul ei tule kuigi sageli ette ning seda nauditavam on osa 
saada igast Malle Leisi nii eriilmelisest teosest, tunnistada 
ja tajuda tema tehniliselt ja ideeliselt rikkalikku arsenali. 

Olgu siis tegu õpinguaastatest pärineva austusavaldusega 
oma õpetajale ja tolle käekirjale, julgelt ja jõuliselt iseen-
da popiliku kaubamärgi esitlemisega aktiivsest näitustel 
osalemise ajast või hoopis hilisemate, juba otse loodusest 
ammutatud mõtlikumate ja tundlikumate motiividega – 
igaüks neist tähistab maamärki mitte üksnes Leisi enda 
eluteel, vaid terve eesti kunstiajaloo ajateljel. 

Seekordsed oksjonitööd näitavad, kui palju avaram oli 
tegelikult Leisi tööpõld, millesse ta mõned aastad tagasi 
meie seast lahkununa enam uusi vagusid paraku juurde ei 
künna.
Alghind: 11 000 €
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3 000. -

58. JUHAN MUKS (1899–1983)
“Sügavas laanes“, 1974
Maal, segatehnika, lõuend vineeril. 78 x 92. Raamitud.  
All paremal: MUKS-74; pöördel ülal paremal: MUKS ja lipikule 
kirjutatud: Muks, Juhan Jaagu p. s. 1899 “Sügavas laanes” 1974 
segatehnika, lõuend vineeril (78 x 92).

1925. aastal Pallase lõpetanud ja toona silmapaistvalt esi-
nenud Juhan Muks osutus sõjajärgsel ajal üheks tõrjututest 
kuni 1960. aastate alguseni, mil tema kuulumine Kunstnike 
Liitu taastati. Ta hakkas taas esinema ning sai 1960.–1970. 
aastate vahetusel kuulsaks  loodusest inspireeritud, esma-
pilgul abstraktsete segatehnikas töödega. Alo Hoidre on 
teda nimetanud Eesti Dubuffet’ks prantsuse kunstniku Jean 
Dubuffet (1901–1985) järgi, kes ka segas värvidesse liiva, 
mulda jmt. Kividel, samblikel, juurikais ning okstel kangas-
tusid talle kõikvõimalikud olevused, loomad ja aktidki.

Juhan Muks oli esimene kunstnik, kes pälvis Konrad 
Mäe nimelise medali ning teine, kes pärast Eduard Wiiraltit 
samavõrra kaua Prantsusmaal elas ja töötas. Just prant-
suse maalikoolile toetudes sündisid tema peenetundelise 
värvilahendusega tõlgendused eesti loodusest, kusjuures 
värv ise oli kujutletavast motiivist tihti tähtsamgi ja hakkas 
elama oma elu detailidest välja kasvanud nägemustes, nagu 
ka käesoleval tööl näha. “Muksi värviotsingutega sügavuti 
tegelev looming on säilitanud värskuse tänapäevani,” tõdeb 
Adamson-Ericu muuseumi direktriss Üle Kruus. Kuigi 
saatusel oli Muksi teel varuks mitmeid takistusi, on tema 
loomingu paremik Eesti kunstiajaloos säilitanud kindla 
positsiooni.
Alghind: 1700 €
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59. MALLE LEIS (1940–2017)
“Vaade Põhja I“, 1994
Maal, õli, lõuend. 100 x 150. Raamita. Alusraamil ülal:  
VAADE PÕHJA I 100 X 150  õli, lõuend 1994 MALLE LEIS  
ESTONIA, all paremal: LEIS 1994.

Malle Leis ostis kord antikvariaadist poolelijäetud vana 
pildi, mille kohta ta arvas, et see võiks olla Purvitis – nii 
meisterlikult maalituna tundusid sellel kujutatud kased. 
Võib-olla oleks ta niigi tulnud mõttele maalida suvekodu 
aias kasvavaid kaski. Sündis mitu maali, milles puude tüve-
sid nende materiaalses olemises on kujutatud nii võimsalt, 
et vaataja tajub nende sisemist elu. Seda  loodusetunnetuse 
sugestiivsust jäi Malle Leisi kaskede ees 1994. aastal imetle-
ma Helsingi Ateneumi toonane direktor Soili Sinisalo.

Võimalus näha ühe oksjoni raames ühe kunstniku loo-
mingulist kulgemist ja arenemist kolme kümnendi jooksul 
ei tule kuigi sageli ette ning seda nauditavam on osa saada 
igast Malle Leisi nii eriilmelisest teosest, tunnistada ja 
tajuda tema tehniliselt ja ideeliselt rikkalikku arsenali. Olgu 
siis tegu õpinguaastatest pärineva austusavaldusega oma 
õpetajale ja tolle käekirjale, julgelt ja jõuliselt iseenda popi-
liku kaubamärgi esitlemisega aktiivsest näitustel osalemise 
ajast või hoopis hilisemate, juba otse loodusest ammutatud 
mõtlikumate ja tundlikumate motiividega – igaüks neist 
tähistab maamärki mitte üksnes Leisi enda eluteel, vaid 
terve eesti kunstiajaloo ajateljel. Nagu Linda-Kits Mägi, on 
ka tema tuntust kogunud ja südameid võitnud oma lillepil-
tidega, kuid just kõnealused oksjonitööd näitavad, kui palju 
avaram oli tegelikult Leisi tööpõld, millesse ta mõned aas-
tad tagasi meie seast lahkununa enam uusi vagusid paraku 
juurde ei künna.
Alghind: 16 000 €
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61. LEMBIT SAARTS (1924–2016)
“Hommik ateljees“, 1975
Maal, õli, paber. 45 x 42,5. Raamitud. All paremal: L. Saarts 
21.2.75; tagapapil, ülal keskel: “Hommik ateljees” 1975 õli,  
pab. 43 x 42.

Teos on reprodutseeritud Tartu Kunstimuuseumis 2004. 
aastal korraldatud kunstniku juubelinäituse kataloogis.

Claude Monet, Auguste Renoir ja Pierre Bonnard ehk 
prantsuse (post)impressionistide põlvkond oli see, millest 
Lembit Saarts ise enda sõnutsi vaimustuda võis ning vai-
mustus ta ka oma maalide motiividest ja modellidest.  
Johannes Võerahansu ja Elmar Kits olid omakorda koha-
likud korüfeed, kes talle eeskuju andsid ja õpetust jagasid. 
Nii ongi Saartsi käekiri kujunenud väga rikkalikuks ja 
eripalgeliseks – ta valdas kõikvõimalikke žanre ja tehnikaid.
Alghind: 3200 €

60. OLEV MIKIVER (1922–1994)
“Maastik“, 1973
Maal, õli, lõuend. 50 x 55,2. Raamitud. All vasakul: O. Mikiver-73. 

Tallinnas ja Tartus graafika ja maalikunsti õpinguid alustanud, 
neid pärast sõda Stockholmis ja Pariisis jätkanud ning Malmös 
töötanud Mikiver oli tugevamaid väliseesti maalijaid. Tema 
otsekui kaleidoskoopilist visiooni loodusest, lehvi-, sarika- või 
sakikujuliseks stiliseeritud vorme demonstreerib ilmekalt 
sügisene Rootsi maastik kaljuseid avarusi varjavate mändidega. 
Sõber, kirjanik ja luuletaja Ilmar Laaban nimetas teda oma ajast 
ees olevaks. Mikiver kujutab tema hinnangul loodust eestlasli-
ku rahvalaulu stiilis: “Muretult sõrmitseb ta looduse pärlikeel, 
keerab väikese pehme nõksatusega uue mustri kaleidoskoobile, 
kus unistused, taju ja mälestused moodustavad värvikireva 
mustri.”
Alghind: 1250 €
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62. KALJU NAGEL (1918–2005)
“Lõuna-Eesti maastik“, 1970ndad – 1980ndad 
Maal, õli, papp. 43,9 x 62,7. Raamitud. All vasakul: Kalju Nagel.

Nagu enamus Tartu maalijaist, maalis Nagel ohtralt Lõuna- 
Eesti maastikke. 1960ndate lõpupoolel hakkas tema laad 
muutuma värvikamaks ja ekspressiivsemaks. Järvede ja 
kauguste sinised toonid vastanduvad siin sügisese maa soo-
jadele toonidele. Hästi on edasi antud avaruse tunnet.

“Kõik oli väga ilus. Tahaks koju kaasa viia tilgakese vett 
Kalju Nageli maalilt,” kirjutab keegi 1965. aastal Tartu Kuns-
timuuseumis toimunud ülevaatenäituse külalisteraamatusse. 
Ajaleht Edasi resümeerib, et “kui kunstnik oskab maalida vett 
ja taevast, siis on ta tõeline kunstnik” ning et “kuigi Nageli 
maastikud on autorile sarnaselt tagasihoidlikud, siis nende ees 
seistes sealt enam nii kergesti liikuma ei pääse“. 
Alghind: 900 €

63. OLEV SUBBI (1930–2013)
“Jõekallas Karepal“, 1964 
Maal, pastell, paber. 38 x 56,2. Raamitud. All paremal pliiatsiga: 
Subbi; all vasakul pastelliga: Subbi 64.

Legendi järgi oli Subbi sel suvel maalinud Karepal  ja tal 
olnud seal romaangi. Instituudi lõpetamisele järgnenud 
aastail rändas Subbi üsna palju ringi, eeskätt Lõuna-Eestis, 
ka paadiga mööda jõgesid. Pastelli tegid tema põlvkonna 
kunstnikud esmajoones sellistel loomematkadel. Käesolev 
töö mõjub laadi poolest väga orgaaniliselt Subbi 1964.–65. 
aasta loomingu kontekstis. 

Kui teine Subbi töö – “Lend üle linna” – käesoleval 
oksjonil pärineb tema viimasest loomeperioodist, siis see 
siin vastupidi just esimesest perioodist ehk ajast, mil Subbi 
maalis erakordselt vähe. 
Alghind: 3000 €
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65. EDUARD EINMANN (1913–1982)
“Vaade vanalinnale ateljeeaknast“, 1957
Maal, akvarell, paber. 37,5 x 54,5. Raamitud. All paremal: 
E.E.57, pöördel ülal kunstniku poja Andrus Einmanni autorsu-
se kinnitus: AEinmann Ed.Einmann 1957 Vaade vanalinnale 
ateljee aknast No 432.

Eduard Einmann on palju maalinud nii õlis kui ka pastellis, 
akvarelle tunneme temalt vähem. Kunstnike korterite ja 
ateljeede maja Vabaduse väljak 6 valmis 1953. aastal ning 
sinna sai Einmanngi ateljee, mille aknast avanes vaade vana- 
linnale ja Nigulistele, kus 1953. aastal olid alanud uurimis- ja 
restaureerimistööd. Ta pole just sageli kasutanud võima-
lust seda jäädvustada, nähtavasti kulus aeg suuremalt jaolt 
portreede joonistamisele. Joonistusel on oluline osa selles 
akvarelliski.
Alghind: 750 €

64. LINDA KITS-MÄGI (1916–1990)
“Kollased roosid“, 1970ndad – 1980ndad 
Maal, õli, vineer. 80,1 x 50,1. Raamitud. All: Linda Kits-Mägi.

Linda Kits-Mägi on olnud produktiivne eri žanreis, eriti maas-
tiku- ja lillemaali alal. Ta on üks eesti paremaid lillemaalijaid, 
kes mõne pintslilöögiga tabas lille vormi ja hinge, improvisee-
ris talle sobiva maalilise miljöö – ta jälgis ja uuris ja kaardistas 
lilli justkui aednik oma botaanilist kollektsiooni, läbi aasta-
ringi, hommikust õhtuni erinevas valguses, sättis neid kimpu 
ja vaasi, kombineeris ja katsetas. Paar liivakarva lihtsat roosi 
samas toonis taustal tema hilisemast loomeperioodist on üht-
aegu justkui puhke- ja rahuhetk õitemere vikerkaare lõpus, ent 
samas esindavad ikka kõike seda, mille poolest autor tuntud ja 
armastatud on: prantsusepärane ja impressionistlikult õhuline 
maalilaad, pallaslik kvaliteet ja naiselik graatsia.
Alghind: 1350 €
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66. TÕNU MÄSAK (1936–2016)
“Vaade linnale“, 1973
Maal, õli, lõuend. 117 x 91. Raamitud. All paremal: MÄSAK 73; 
ülal alusraamil kunstniku autograaf: T. MÄSAK “VAADE LINNALE” 
117 x 91; alusraamil paremal: 1973.

Motiiv linnavaatega avatud ateljeeaknast (sellele viitab 
palett aknalaual) meenutab Nikolai Triiki. Hoogne pints-
litõmmete sagar paremal, mis on iseenesest lihtne võte, 
röövib linnavaatelt dokumentaalsuse ambitsiooni, muudab 
ta õieti tähtsusetuks. Tähtis on see, et aken on avatud. 
Huvitav maal.

Valerian Loiki käe all Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis 
maali eriala lõpetanud Tõnu Mäsak on tuntud peamiselt 
portreistina, mistõttu võib tema teistes žanrites töid juba 
oma põhimotiivist kõrvale kaldumise tõttu pidada silma- 
torkavaks. Tema abstraktsioonides on tuntav nii nõukogude- 
aegne nn karm stiil kui ka saksa ekspressionismile omane 
lopsakas värvikäsitlus, hoogne pintslilöök, rõhutatud nur-
gelisus ja kontuur. Sellise teadliku kaheplaanilisuse kõrval 
demonstreerib Mäsak samas ka oskust luua ruumilist 
vaadet ja perspektiivi ning liita sellesse parimad pallaslikud 
traditsioonid, kus jõulised värvid teenivad teosele elu ja 
hinge sisse puhumise eesmärki.
Alghind: 1000 €
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68. KARL BURMAN SEN (1882–1965)
“Vaade Taani kuninga aiast“, 1945
Maal, akvarell, paber. 35,3 x 50,3. Raamitud. All paremal:  
Karl Burman.45.

Karl Burman seenior oli neid kunstnikke, kes elas Neitsi- 
tornis. Sealt ja Taani kuninga aiast avanes vaade vanalin-
nale, eelkõige sõjas tornikiivrita jäänud Nigulistele. Karl 
Burman seenior oli maalijaandelt ja ka temperamendit 
lähedane oma vennale Paul Burmanile. Ta maalis võluvalt 
spontaanseid akvarelle juba arhitektuuriõpilasena Peterbu-
ris 20. sajandi algul ning säilitas selle vahetu suhte vesi- 
värvimaaliga elu lõpuni.
Alghind: 750 €

67. LEMBIT SAARTS (1924–2016)
“Kaks akti“, 1970ndad 
Maal, õli, papp masoniidil. 70,2 x 50,1. Raamitud. 

Teose sünd võib olla seotud uusrealismi lainega 1970. 
aastate eesti kunstis. Siit peegeldub aktimaali teatav 
naturalism, omalaadne huumor, nagu Ado Vabbel tema 
1940.–1950. aastate paljudes aktimaalides ja -joonistustes.

Rikkaliku ja eripalgelise stiiliga Lembit Saarts valdas 
kõikvõimalikke žanre ja tehnikaid ning käesolev oksjoni-
valik tõestab seda. Väga hea loomuliku värvitajuga, kõige 
poeetilisem, tundliku koloriidivaistuga pallaslik maalikun-
stnik, tähelepanelik vaatleja ja tunnetaja, kes kõike läbiela-
tut oma loomingus rakendab – nii kirjeldavad teda kunst-
nik Heldur Viires ja kunstiajaloolane Tiiu Talvistu Saartsist 
rääkivas dokumentaalfilmis.
Alghind: 2200 €
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69. NIKOLAI KORMAŠOV (1929–2012)
“Suvi“ sarjast “Aastaajad“, 1988
Maal, õli, kuld, lõuend. 106,8 x 95. Raamitud. All paremal: 
HKopм.88, alusraamil ülal: KORMAŠOV N. “SUVI” L.Õ.KULD 
105,5 x 95. 1988.

1960. aastatel loodud suvekodu Petserimaal inspireeris  
Nikolai Kormašovi maalima tervet rida taluõuesid ja sarja 
“Aastaajad”, mille esimene variant sündis aastail 1984–85. 
Poeetiline sari avaldas muljet ning tal tuli selle osi teises 
formaadis ja mõnevõrra muudetuna korrata. Läbi 1960. 
aastate karmi stiili ja ikoonimaalist mõjutatud sümbolismi 
jõudis Kormašov 1970. aastatel laadini, milles valgusest 
küllastunud värv mõjub ehtmaaliliselt, muutudes tõeli-
selt peamiseks väljendusvahendiks. See “Suvi” on kuldne. 
Kuld on värv, mida saab erinevalt kõlama panna nagu 
teisigi värve – siin paneb ta kogu maali soojust kiirgama.
Kui Elmar Kitse suvekodu asus Valgemetsas, siis Nikolai 

Kormašovi oma veel kaugemalgi lõunas. “See oli meie 
talus Petserimaal, umbes viis kilomeetrit piirist Vene pool, 
kohas, kus elektrit pole kunagi sees olnud. Oli augustiõh-
tu,” kirjeldas kunstniku poeg Orest Kormašov 20 aastat 
tagasi hetke, mil ta maalis oma isast portree. “See oli köök, 
kuhu me ikka kogunesime, viimasel ajal küll vähem. See 
hetk tekkis siis, kui isa istus laua ääres, mina olin sooja 
ahju peal. Kogu taust, ikoon ja petrooleumilambi valgus 
on hästi lihtne, aga soe ja tähendusrikas.” Sellest hetkest 
veel omakorda kümmekond aastat tagasi leidis samas 
kohas aset samasugune suvine, lihtne, soe ja tähendusrikas 
stseen, mida nüüd näemegi.
Alghind: 4900 €
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70. ANDREI JEGOROV (1898–1954)
“Talvine tee reega“, 1930ndad
Maal, guašš, tempera, õhuke pruunikas kartong. 33,4 x 51,8.  
All paremal: A. Jegorov, pöördel ülal pliiatsiga: 4000/27.50. - tume 
pruun tam/ 1 1/2 ... (raamija märkmed). Originaalraam.

Talvemaastik hallil päeval. Lumi mitmete jalasejälgedega 
külateel on määrdunud. Populaarse motiivi selles variandis 
puuduvad puud, sõitjate ees on vaid rida majandushooneid. 
Melanhoolsevõitu maastikus püüab seda enam pilku rõõm-
salt punav saanitekk.
Alghind: 2000 €
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71. RAUL MEEL (1941)
“Võlu ja vaim“, 1992
Maal, akrüül, lõuend. 108 x 100 (114 x 106, koos naeltega). Raamita. 
Ülal alusraamil kunstniku autograaf: RAUL MEEL 1941 “VÕLU  JA 
VAIM 93”. MAGIC AND SPIRIT 93” ACRYLIC ON CANVAS.1992.  
108 x 100 (114 x 106, INCLUDED NAILS) CM. 

1988. aasta sügis ühe tavalise Mustamäe korteri 2,8-ruut-
meetrises vannitoas oli see aeg ja koht, kus inseneri-
taustaga igipõline eksperimenteerija Raul Meel 75-vatise 
hõõglambi napis ja värvusi moonutavas valguses asus 
maalima seeriat “Võlu ja vaim”, mida Eha Komissarov peab 
tema kõige edukamaks maalisarjaks, kus autor tõestab end 
intuitiivse maalijana. 

“Kasutasin selleks mitmesuguseid harjasid: juukseharju, 
saunaharju, hobuseharju, riideharju, pesuharju, saapahar-
ju… pikkade jalamatiharjadeni välja; mõnikord lõikasin 
neid harjasid erikujuliseks,“ kirjeldab Meel ise loomep-
rotsessi. Tänavusel sügisel on ühel sarja töödest võimalus 
kolida juba uude koju.

Sari “Võlu ja vaim”, mille kunstnik maalis harjaga, sündis 
aastail 1989–92. Antud töö on reprodutseeritud veebis Raul 
Meele loomingu akrüülmaali leheküljel. Sarja kuuluvate teos- 
te mõju sõltus alustoonist, harjatõmmetest moodustuvate ver-
tikaalide pikkusest ja rütmist. 20. sajandi teise poole abstrakt-
se kunsti sarjad on üldiselt üles ehitatud nüansierinevustele.

1992. aastal toimus Eesti kunsti näitus “Mythos und Abst-
raktion” Karlsruhes, Saksamaal. Saksa kuraatorid valisid sel- 
lele näitusele Raul Meelelt 11 akrüülmaali ja 55 graafilist lehte. 
Saksa kunstikriitikud hindasid kõige kõrgemalt Raul Meele 
teoseid: “... on esindatud ka puhas abstraktsioon, selge ja komp-
romissitu Raul Meele teostes, mis on veenvaimad eesti kunsti 
näitusel esitatuist.” (“Badische Neueste Nachrichten”, 6.04.92) 
Alghind: 6300 €
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72. MILJARD KILK (1957)
“Natüürmort puuviljadega“ ja  
“Natüürmort kaladega“ (2 tk). 1992
Maal, õli, lõuend. 110 x 67; 110 x 67. Raamitud. „Natüürmort 
puuviljadega“ – all vasakul: Miljard 92, „Natüürmort kaladega“ – 
all paremal: Miljard 92.

Hüperrealism ammendas 1980. aastateks end maalija jaoks 
ning Ants Juske sõnul ta “siirdus slaidimaalist fantaasiates-
se”, püüeldes vanameisterliku heletumeduse ja nüansseeri-
tud, kohati pastoosse faktuuri poole. Ta on klassikast laena-
nud ideid, seda omal kombel tsiteerinud; siingi meenutavad 
vanu madalmaalasi draperiid, nägemuslikud tegelased 
taustal, kaksikmaali vormgi. 

Kaasaegse kunsti hinnarekord on kindlasti üks seoseid 
Miljard Kilki ja kohaliku oksjonimaastiku vahel ning see 
seos pole juhuslik. Nagu Rein Tammik, on ka Kilk huvi-
tunud kunstiajaloost laiemalt, viljelenud slaidimaali (Sirje 
Helme poolt kasutusele toodud termin kohaliku hüperrea-
lismi eristamiseks lääne omast) ning loonud joonisfilme, 
mis selgitab kindlasti ka tema maalide peent detailirohkust, 
mitmekihilist jutustamisvõimet ninxg populaarsust publiku 
seas. Allegooriad ja mütoloogiad, metafoorid ja sümbolid 
on Kilki loomingus olnud eri aegadel vähem ja rohkem 
kohal, kuid käesolevatel oksjoniteostel on nad seda kohe 
kindlasti, tehes neist lõputult põneva materjali uurimus-
tööks nii kultuuriloolises plaanis kui ka saatjana vaataja 
enese sisemaailmas.
Alghind: 13 900 €
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73. MILJARD KILK (1957)
“Dinee II“. 2001
Maal, õli, lõuend. 84 x 140. Raamitud. All paremal: Miljard 
K 01, pöördel musta värviga: “Dinee” II õli lõuend 2001 a. 
109 Miljard Kilk, alusraamil ülal pliiatsiga: “Dinee” õli, lõuend 
2001.a. 140 x 84. 

2005. aastal kirjutas Ants Juske Postimehes Miljard Kilgi näi-
tuse puhul Vaal galeriis, et eesti hüperrealismi tähtteose “Let’s 
go” (1979) autor “püüab vabaneda taagast” ja tõestada ennast 
maalijana. Ajalehefotol seisab Kilk maali “Dinee” ees, mida ta 
on hiljem kohati üle maalinud. See on mängleva fantaasiaga 
loodud postmodernistlik püha õhtusöömaaja variant.

Kaasaegse kunsti hinnarekord on kindlasti üks seoseid 
Miljard Kilki ja kohaliku oksjonimaastiku vahel ning see 
seos pole juhuslik. Nagu Rein Tammik, on ka Kilk huvi-
tunud kunstiajaloost laiemalt, viljelenud slaidimaali (Sirje 
Helme poolt kasutusele toodud termin kohaliku hüperrea-
lismi eristamiseks lääne omast) ning loonud joonisfilme, 
mis selgitab kindlasti ka tema maalide peent detailirohkust, 
mitmekihilist jutustamisvõimet ning populaarsust publiku 
seas. Allegooriad ja mütoloogiad, metafoorid ja sümbolid 
on Kilki loomingus olnud eri aegadel vähem ja rohkem 
kohal, kuid käesolevatel oksjoniteostel on nad seda kohe 
kindlasti, tehes neist lõputult põneva materjali uurimus-
tööks nii kultuuriloolises plaanis kui ka saatjana vaataja 
enese sisemaailmas.
Alghind: 18 000 €
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74. AINO BACH (1901–1980)
“Käva II kaevuri-stahhanovlase portree“, 1949
Graafika, litograafia, paber. 64,6 x 43,5. Raamita. All paremal:  
AinoBach 1949; all vasakul: nr 9.1949a.

Pärast II maailmasõda anti kunstnikele sageli loomingulisi 
komandeeringuid ettevõtetesse, muuhulgas tööeesrindlaste 
portreteerimiseks. 1949. aastal valmis Aino Bachil terve 
rida joonistusi aastail 1925–72 tegutsenud põlevkivi- 
kaevanduse Käva 2 kaevuritest, nende alusel – litograafiaid. 
Need on niisuguses dokumenteerivas laadis, nagu 1940. 
aastate lõpul ja 1950. aastate algul näha taheti.
Alghind: 900 €

75. TÕNU MÄSAK (1936–2016)
“Sadam“, 1966
Maal, õli, papp. 50 x 80. Raamitud. All vasakul: MÄSAK 66; pöördel 
kunstniku autorgraaf: Sadam 50 x 80 cm 1966 Mäsak.

Tõnu Mäsak õppis aastatel 1950–1957 Tartu Kunstikoolis, 
seejärel ERKi-s, mille lõpetas 1963. aastal maali erialal. 
Aastail 1965–92 õpetas joonistamist ERKI-is. Oli tugev pro-
fessionaalne maalija, ent jäi nähtavasti tollal rohkete jõuliste 
isiksuste varju, kuigi tal oli oma vaatenurk ümbritsevale, oma 
värvitunnetus ja käekiri. Käesolev töö on meeldiv, läbitun-
netatud tonaalse ülesehitusega maal. Valerian Loiki käe all 
Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis maali eriala lõpetanud 
Tõnu Mäsak on tuntud peamiselt portreistina, mistõttu võib 
tema teistes žanrites töid juba oma põhimotiivist kõrvale 
kaldumise tõttu pidada silmatorkavaks. 
Alghind: 650 €
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76. HUGO LEPIK (1905–2001)
“Marstrand Koö saarel“, 1940ndate lõpp – 1950ndad
Maal, õli, lõuend. 65,1 x 100. Raamitud. All vasakul: H. LEPIK;  
ülal alusraamil: Koön Marstrand  ja: David Timmermann. 

Rootsi emigreerunud Hugo Lepik rajas endale kodu Göte-
borgi ning ta on maalinud rohkesti Göteborgi ümbruse ja 
üldse lääneranniku vaateid. Saartel asuv Marstrandi linn on 
üsna lähedal Kungälvile, kus oli Eerik Haameri kodu. Tänu 
neile maalijatele on see maaliline kant ka eesti kunstisõpra-
dele koduseks muutunud. Käesolev maastik kuulub Lepiku 
Rootsi-aegse loomingu paremikku.

Vahelduseks kodumaistele maastikele ja vaadetele pakub 
Hugo Lepik alternatiivi põhja poolt. Rootsi läänerannikul 
kahel saarel asuv Marstrandi väikelinn, kus muuseas on 
filmitud ka ABBA menuka loo “The Winner Takes It All“ 
video, ühendab endas Lepiku tugevusi nii mere,- maastiku- 
kui ka linnamaalijana ning motiivi enda kerguse ja karguse. 
Alghind: 1500 €
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77. EVALD OKAS (1915–2011)
“Karksi maastik“, 1956
Maal, õli, lõuend. 38 x 61. Raamitud. All paremal: E. Okas 
1956; ülal alusraamil autori autograaf: E. Okas Karksi maastik. 
1956.

Evald Okase 1940.–50. aastate loomingus on maastikel olu-
line koht. Talle meeldis mets, puud, rikkalik rohelus, aga 
ka avarused, mida ta jäädvustas hoogsa pintsliga. Paljud 
Okase suuremad ja väiksemad maastikud on peitunud era-
kogudesse, nii et käesolev etüüdlik töö on suhteliselt harv 
nähtus kunstiturul.

Kõige tuntum ja efektsem töö, mis Evald Okast seob 
teiste oksjonil esinevate autorite Elmar Kitse ja Richard 
Sagritsaga, on kahtlemata laemaal Estonia teatris. Mitme- 
sugust tähelepanu on pälvinud ka tema nõukogude ideo-
loogiast kantud pannood Maarjamäe lossis. Mõlemal 
juhul on tegemist tellimustöödega ja oma aja märkidega, 
mis esindavad kõigest ühte külge Okase käekirjast. Tohu-
tult palju isikupärasemad aga on tema vähesed mõtlikud 
maastikud, reisidest inspireeritud graafikasarjad, millest 
mitmed on tänaseks rariteedid, ning muidugi rohkelt akte. 
“Olgu see sõdur, tänavatüüp mõnelt välisreisilt või naisakt. 
Alati on ta suutnud ühendada vahetu, vahel isegi etüüdi-
liku mulje inimese psühholoogilise olemuse tabamisega,” 
kirjutab Ants Juske. Okas on pälvinud Firenze joonistus- 
kunstide akadeemia auliikme tiitli nimekate autorite kõr-
val, alates Michelangelost kuni Anselm Kieferini.
Alghind: 2500 €
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