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SISSEJUHATUS 

Minu lõputööks valmivad kaks geomeetrilis-abstraktsionistlikku maali, mille keskmes on 

ruumi kujutamine. Keskendun kaasaegse ümbritseva ruumi ja erinevate objektide 

„moonutamisele/lõhkumisele“, mida olen kombineerinud enda sisemaailmaga ja mis on 

eelkõige impulsi ajendiks.Tähtsaimal kohal minu töös on kompositsioon, rütm, värv ja 

vorm. Püüan manipuleerida vaataja tajuga, tajutavusega, mis paneb ta minu maaliruumis 

ekslema või hoopis sealt lahkuma. Teosel kujutatud ruum ja situatsioon peaks tekitama 

vaatajas segadust. Loon midagi uut, mitte ei jäljenda tingimata olemasolevat. 

Kirjalikus osas toon välja Eesti Kunstnikkude Rühma tähtsuse ja uudsuse selle 

tekke ajal. Rühmitus tegeles erinevate otsingutega abstraktsioonis, millest Akbergi 

looming on mind oma kujutusviisilt väga palju inspireerinud. Toon välja rühmituse 

põhilised arusaamad. Analüüsin Laarmani ja Akbergi olulisust ning mis neid 

silmapaistvateks ja minu jaoks tähtsaks teevad. Kes ja mis olid nende suurimad mõjutajad? 

Kirjutan ka sellest, mis on mind ennast mõjutanud ja milleks mulle on oluline selline 

kujutusviis. Kirjeldan ka enda töökäiku ja suhestumist Eesti Kunstnikkude Rühma 

põhimõtetega. Lisaks toon välja ja analüüsin käesoleva sajandi Eesti kunstnike teoseid 

(näitena kahte), milles on käistletud ruumi erinevates kontekstides.  

Kuidas kujutada ruumi, mis on kui eraldiseisev elus objekt (näitena inimese keha 

kui ruum ruumis). Millised on suurimad muutused ruumi kujutamises praegu võrreldes 

EKR’iga? Kas kunstiteose jutustav pool on muutunud olulisemaks kui teos ise?  
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1. EESTI KUNSTNIKKUDE RÜHMA UUENDUSLIKKUS 

Alustan oma tööd lühikese ülevaatega Eesti Kunstnikkude Rühmast ja muutustest, mida 

nad tolle aja kunstimaastikul kaasa tõid. Toon välja enda jaoks mõned tähtsamad 

kunstnikud, teooriad ja seisukohad. EKRi uuenduslikud mõjud on tegelikult palju laiemad 

kui ma käesolevas töös välja toon. Minu fookus on pigem maalikunsti ja kujutava kunsti 

juures, kuid hilisemates peatükkides on välja toodud ka mõned muud mõjud. 

Kui esitada küsimus, miks EKR peaaegu 100. aastat hiljem mulle oluline on, siis 

vastan järgmiselt. Põhjus on eelkõige rühmituse (ka rühmitusse kuuluvate üksikute 

kunstnike) enda jaoks avastamise tagajärjel minus toimunud uuenduslikkuses, muutus enda 

loomingus. Toimus nö äratundmine. Tegelesin ka enne seda üsna palju geomeetria 

kasutamisega ja erinevate otsingutega abstraktsionismis, kuid alates avastamise hetkest  

tundsin kohe, et vähemalt praegu on tegemist selle rajaga, mida mööda ma edasi liigun. 

Tekitan sel rajal enese jaoks juurde veel mitmeid väiksemaid radu, milles õppida, areneda 

ja töötada. 

Eesti Kunstnikkude Rühm (ka: Eesti Kunstnikkude Ryhm) oli kunstnike rühmitus, 

mis loodi  1923. aastal ja toetus kindlatele kunstilistele põhimõtetele. Tähtsamatest rühma 

loojate nimedest võib välja tuua järgmised: Jaan Vahtra, Märt Laarman, Arnold Akberg, 

Friedrich Hist, Eduard Ole, Henrik Olvi ja Felix Randel. Valik on välja toodud põhjusel, 

kuna järgnevates peatükkides on neid kunstnikke vähesemal või rohkemal määral 

käsitletud. (Eesti Kunstnikkude Rühm) 

Üheks rühma asutamise põhjuseks võib nimetada Riia Kunstnikkude Gruppi. 

Siduvateks ja kokkuhoidvateks teguriteks olid erinevad otsingud abstraktsionismis, mis 

põhinesid eelkõige konstruktivistlikel ja kubistlikel kujutusviisidel. Peale selle hoidis 

rühmitus tugevalt ka sidet välismaiste uudsete kunstiliste suundadega, sealhulgas eelkõige 

Pransusmaal toimuvaga ning lisaks ka lätlaste kubistlike uuendustega. (Eesti Kunstnikkude 

Rühm) 

Peale Esimest Maailmasõda tekkisid kunstimaailmas mitmed senisest väga erinevad 

suunad, näiteks linnade ja sõja dekadentlikku külge kujutav ekspressionism, tehnoloogia 

uudsust ülistav futurism ja lisaks kubism. Mitmete erinevate kunstisuundade koosmõjul 

arenes 1920. aastate alguseks välja konstruktivism, mille tähtsamateks keskusteks said 
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Moskva, Pariis ja Berliin. Pariis oli seni olnud väga oluline kunstikeskus ja avangardistlike 

jõudude käivitaja, kuid Berliinis ja Moskvas tärkas märksa erinev aktiivsus, mis pani 

kunsti senisest veelgi jõulisemalt suhestuma sotsiaalse korra reaalsusega. (Pählapuu jt 

2012: 11) 

Mai Levin: „Nad olid kokkupuutunud moodsate suundadega, vene kubistide, futuristidega või 

„kubofuturistidega“ nagu neid nimetatakse ja nad lihtsalt innustusid nendest uutest suundadest. Aga peale 

selle mõjutas neid Läti kunst. Nimelt Friedrich Hist, kes ei olnud rahul Pallase metoodikaga ja üldse 

kunstilise suunaga, 1921.aastal siirdus üle Riia esialgu Saksamaale, kus ta kavatses õppida Oskar Kokoschka 

juures, kui sellest ei tulnud midagi välja ja ta naases Riiga tagasi. Riias kohtus ta taas oma koolikaaslastega 

Penzast (Penza Art College), Läti kunstnike Roman Suta, Alexandra Beltsova ja teistega, kes olid asutanud 

20.ndal aastal Riia Kunstnikke Gruppi, mis oli just niisuguse kubistlik-konstruktivistliku suunaga. Riialastel 

olid ka sidemed juba prantsuse kunstiga, prantsuse buristidega, kes olid nagu, no burismi tuleb vaadelda nagu 

ütleme kubismi sõjajärgset terivaati. See kõik mõjus Eestile väga rabavana ja toreda ettevõtmisena ja siis 

nende värskete ideedega maanudski ta Võrru ja koos Vahtraga püüdsid nad siis seda uut suunda ka seal 

propageerida ja teisi kunstnikke kaasa tõmmata.“ (Levin 1996) 

Looming, mida EKR rühma liikmed esitasid, tekitas vaatajates suuri kahtlusi ja 

selgusetust. See oli senisest liialt erinev ja pigem ei mindud uuenduslikuma mõtteviisiga 

kaasa. Rühmituse keskmesse kuulunud liikmed olid enamasti noored mehed, keda 

avalikkuses veel ei teatudki, välja arvatud Jaan Vahtra. (Eesti Kunstnikkude Rühm) 

Kunstiajalooliselt on EKR’i määratletud kui eesti kubismi, kuid tegelikult 

arvestades ajahetke ja mõjutusi,  oleks pigem õige seda nimetada konstruktivismiks.  

 

1.1 Stiil ja muutused 

Eesti Kunstnikkude Rühma on välja toodud ka kui esimest avangardrühmitust Eesti 

kunstiajaloos. Nimetan mitmed iseloomulikud jooned, mis antud väidet kinnitavad: Rühma 

suundumus rahvusvahelisusele, järeleandmatus loomingulistes ideedes, üsna kindel 

tõdemuste tunnetamine ja uue kunsti otsingud konkreetses ajas. Liikmete peamise 

loomingulise joone moodustavad suunitlused geomeetriliste vormide suunas ning 

mõistuspärane ja talituslik kunstiline idee. (Pählapuu jt 2012:12)  

Näiteks tõstis kunstikriitik Alfred Vaga rühma loomingus esile püüdeid uute 

kunstiliste tõdede poole ja hindas nende taotlust leida reaalsusega uut vahekorda. 
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(Viilmann 1991: 56). Rühmitusse kuulunud liikmete tuumik pidas end konstruktivistideks 

ja kubistideks. Lisaks saadi inspiratsiooni ka teistelt suundadelt, mis olid neile kunstiliselt 

lähedased ja mida ühendas mõistuslikkus, asjalikkus ning tahe luua side kunsti ja 

ehitukunsti vahel. 

Peaaegu kõik EKR kunstnikud olid enda varasemas loomingus mõjutatud 

ekspressionismist. Hiljem sai aga ekspressionismist see, mille vastandumisele ja eitamisele 

loodi suuresti rühmituse enda teoreetilised alustalad. Sellest hoolimata on nende kunstnike 

hilisemas loomingus tunda mõjutusi ekspressionismist. Lisaks ühendas kunstnikke, 

teatriloojaid ja luuletajaid ühine ideoloogiline programm, kellega hilisemalt oli rühmitusel 

tugev koostöö. (Pählapuu jt 2012: 24) 

Väga suureks loominguliseks mõjutajaks võib pidada purismi. Purism rõhutas 

kujutatava objekti ülesehituse lihtsust, tahtis algsena hoida vormi kuju ja liikumatust. 

Teiseks võib välja tuua neoplastitsismi. Üks abstraktse kunsti variatsioon, mille 

rõhutavamateks algosadeks olid vertikaalid ja horisontaalid, mis moodustasid täisnurki. 

Värvideks kolm põhivärvi ning lisaks ainult valge, must ja hall. Kunstiteost sai võtta kui 

omaette elusolendit, mille siduvateks elementideks olid jooned, pindade omavahelised 

suhted ja värvid. Taoliselt tekkinud eraldiseisev maailm pidi oma selges korrapärasuses 

vormina töötama meid ümbritsevale. Hullumeelsete ideedega püüti ümber kujundada meie 

tavapärast keskkonda. Kui seni oli inimesi eristanud näiteks rahuvuslikud piirid, siis nüüd 

püüeldi puhtinimlikkuse suunas. Loobuti kunstis süvenevatest mõtetest ning unustati 

varasemad avangardsed tagamõtted. (Pählapuu jt 2012: 11) EKR töötas väga intensiivselt 

ning lisaks näitustele toimusid ka erinevad ettekandeõhtud. Näitused ei toimunud ainult 

Tartus ja Tallinnas, vaid lisaks ka teistes Eesti linnades, näiteks Pärnus, Viljandis, Valgas 

ja Võrus. (Viilmann 1991: 14-15) 

 

1.2 Kunstnikud ja meetodid 

EKRi üks oluliseim autor ning teoreetik Märt Laarman nägi Rühmal laiemat, tervet 

kunstimaailma siduvat missiooni, mis pidi kaasa aitama laiaulatusliku moodsa vaimulaadi 

tekkele. Kõige selgemini väljendavad taotlust kunsti vahenditega visuaalne maailm ümber 

kujundada Laarmani innovaatilised konstruktivistlikud raamatukujundused. 1928. aastal 
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avaldatud „Uue Kunsti Raaamat“ on kaalutletum tervik, asetudes täisväärtusliku näitena 

Euroopa modernistliku tüpograafia üldpilti: puhtad groteskkirjad, tasakaalustavate, trükilao 

esteetilist ilu rõhutavate joonte kompositsioonid, milles kõik elemendid on läbimõeldud 

suhetes (Foto 1). Laarmanile on omane algelementide keskne käsitluslaad. Ta räägib maali 

materjalidest – pinnast, joontest ja värvidest – kui universaalsetest, üldinimlikest ja kõigile 

ühtmoodi mõistetavatest märkidest. Nendega opereerimine ja neist uute asjade loomine on 

kunstniku põhiülesanne. (Pählapuu jt 2012: 46) 

Loomingulised nägemused hakkasid siiski rühma liikmetel muutuma, millele andis 

suure tõuke muutuv kunstimood ja liikmete arvuline kasv. Uuendusmeelsus ja 

geomeetriliste vormide kasutamine hakkas liikmete loomingus järk-järgult vähenema, välja 

arvatud Arnold Akbergi, Märt Laarmani ja Henrik Olvi loomingus. Jaan Vahtrat ja Märt 

Laarmani nimetati tollel ajal eesti graafika uuendajateks. Laarmani töid iseloomustasid 

eelkõige futuristlik masinaesteetika ja dünaamilised rütmi kasutused. Olenemata sellest, et 

tema puhul peeti graafilisi töid suurejoonelisemateks kui maale, kuulub talle 1926. aastal 

valminud lõuend Oleviste ja Niguliste vaatega, kus on avaldatud „vaimu korrastav ja 

puhastav“ kujund, mis oli tema enda jaoks äärmiselt tähtis. Lisaks oli Laarman suurepärane 

kirjanik (ka eestikeele ja kirjanduse õpetaja) ning just suurem osa kunstiteooriatest, mida 

esitas Eesti Kunstnikkude Rühm, on tema kirjutatud. (Helme 2018: 28) 

Rühma loominguline tegevus ei seisnenud ainult kunstinäitustel osalemises. Nende 

üks peamine põhimõte – luua uut kaasaegset keskkonda, leidis aset väga efektiivselt. 

Näiteks Henrik Olvi töötas väga tihedalt koostöös teatriga. Lavakujundusest oli saamas 

tähtis osa teose sisust ning mitte ainult dekoratiivses mõttes, vaid see võttis kokku kõik 

ruumi moodustavad komponendid, muuhulgas ka valguse kasutamise. Senistest teatris 

nähtud piltdekoratsioonidest oli säärane kontseptsiooni käsitus täiesti teistsugune. 

Rühma esimeheks sai 1926. aastal Märt Laarman. Kaanekujundus, milles kasutatud 

puna-must-valget värvikombinatsiooni leidis ka rahvusvahelist tähelepanu (Foto 1). 

Rühmituse De Stijl esindaja Theo van Doesburgi kirjutatud artiklis oli kasutatud sellest 

reproduktsiooni. (Helme 2018: 29) 
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Foto 1: M. Laarman „Uue Kunsti Raamatu“ kaanekujundus Foto: Kaur Mäepalu 

 

1.3 Arnold Akbergi järjepidevus 

Arnold Akbergi loominguga olen teatavat sidet tundnud ajast, mil tema töid esmakordselt 

mõned aastad tagasi nägin. Esmalt võlus mind ilmselt kõige rohkem kompositsiooni 

meisterlik kasutus ja see, kuidas ta erinevaid vorme on käistlenud ning paigutanud. Puhtus 

ja lihtsus tulevad selgelt esile. Enim köitvamad minu silmis on tema 20ndate teise poole ja 

30ndate kompositsioonilised tööd ning rütmiline tasakaal. 

Kui võrrelda teiste rühmaliikmetega, siis Akbergi puhul oli uue kunsti mõjusid 

tunda palju innukamalt ja kestvamalt. Tõenäoliselt mängisid siin suurt rolli ka kunstniku 

iseloomuomadused, näiteks täpsus, rahulikkus, läbimõtlemine, tahe saavutada viimistletus. 

Sellele annavad kinnitust tema päevikusse tehtud kirjutised, kust saame teada, et ühe töö 

teostamine võis toimuda aastaid. Akberg töötas vähem korraga, kuid päevade mõttes 

järgemööda. Siinkohal võin teatud paralleeli ka oma loominguga tõmmata. Pean silmas 

eelkõige läbimõtlemist, täpsust (mõnedel juhtudel võib ebatäpsus väga häiriv olla) ning 

asjakohast viimistletust. Ka lõputööks valmivate maalide puhul olen nendele 

märgusõnadele korduvalt tähelepanu pööranud. (Viilmann 1991: 15) 

Tema talenti ja vilgast tegutsemist kinnitab ka fakt, et olenemata mahukatest 

maalimisele eelnenud protsessidest ei mõju maalid mitte kuidagi tundetutena ega paista 

välja nikerdatutena. Liikuvalt ja hoogsalt asetuvad sobivad kujundid ja vormid õigetesse 
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kohtadesse, mis oleks justkui improviastsioon. Arvestades töömeetodeid, mida Akberg 

rakendas, mõistame, miks pole tema looming kuigivõrd suuremahuline. Lisaks oli ta 

ametilt õpetaja. Selle töö kõrvalt valmisid maalid kahe esimese aastakümne jooksul. 

(Viilmann 1991: 51) 

Akbergi looming on olnud kogu aeg selge, mitte kuidagi seotud kirjandusega või 

tunnetega. Reaalsus võis pigem anda mingit motiivi või tõuget maalimiseks. Ühte motiivi 

sai kasutada seesmise tasakaalukuse väljendamiseks, kombineerida temast pindmine 

geomeetriline vormide kogum või valmistada süvitsi välja kasvav ruumi pettekujutlus. Ta 

oli loomupoolest hea värvitunnetuse ja rütmitajuga kunstnik, kes suutis saavutada 

väljendusrikkaid ja kontrastseid kompositsioone. Sellest tulenevalt hoiavad tema maalid 

alles ekspressionistlikku tunnetust, mis võitis poolehoidu 20ndate aastate Eesti kunstis. 

Konkreetsemalt on seda näha kunstniku varasemate maalide puhul, kuid säilis muudetud 

kujul ka hilisemates purismist mõjutatud teostes. (Viilmann 1991: 51-52) 

Valisin Arnold Akbergi loomingust välja maali „Konstruktsioon“, et lisada 

endapoolne kommentaar ja analüüs (Foto 2). Mulle sümpatiseerivad enamus tema tööd, 

kuid selle teose juures leian sobivat sidusust „geomeetrilise ruumiga.“ Eelkõige suured 

geomeetrilised pinnad, mille sarnaselt alustasin ka enda tööde ülesehitust. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: A. Akberg „Konstruktsioon“ (TKM TR 9317 M 1806); Tartu Kunstimuuseum (MuIS) 



10 
 

„Konstruktsiooni“ puhul tuleb hästi esile Akbergi töömeetod, mis hõlmas endas 

paberist sobivate vormide välja lõikamist ning nende paigutamist lõuendil seni kuni 

kompositsioon oli täiuslik. Tundub, nagu oleks tegu on erinevate hoonete algvormideks 

viimise tagajärjel ühe uue kokku monteerimisega või majade osade erinevatele 

ruumimõõtmetele viimisega. Ta on saavutanud tasapinnalisusega sügavuse samaaegselt 

kauguses kui ka esiplaanile tekkivate pindade vahel. Kasutan enda töös samuti sellist 

pindade ja värvide koostöös tekkivat mõju. See tähendab, et näiteks vasakule jäävat 

kolmnurka (valge, rohelise ja musta jaotistega) saab vaadata samal ajal nii pildi kõige 

esiplaanil olevat kujutist, teiste pindadega samal kaugusel olevat kui ka vaataja jaoks kõige 

kaugemale jäävat pinda. Esmalt pilku püüdvad mustad väikesed ristkülikuid (aknaid) 

vaatama jäädes muudab diogonaalide kasutus pildi terviku täiesti tasakaalustatuks. Lisaks 

on Akberg jäänud ka selle töö puhul värvikasutuselt suhteliselt tagasihoidlikuks. Võib 

öelda, et minimaalselt on edasi antud maksimaalne. 

 

1.4 Märt Laarmani kunstiteooriad 

Ilmselt enamikele on Märt Laarman tuntud eelkõige graafikuna ja erinevate 

raamatukujunduste kaudu, mida ta samuti on väga palju teinud. Kahtlemata on tegemist 

märgilise nimega eesti kunstiajaloos. Mind isiklikult sümpatiseerivad tema suursuguste 

graafiliste lehtede kõrval ka maalitud lõuendid ja huvitavad teooriad. Üks tuntuimaid teos 

arvatavasti on „Oleviste ja Niguliste Tallinnas“ (Foto 3). 
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Foto 3: M. Laarman „Oleviste ja Niguliste Tallinnas“ (TKM TR 370 M 127); Tartu Kunstimuuseum (MuIS) 

Toon välja huvitavaid mõtteviise, arusaama kunstist ja teoreetilisi ideid, mida olen 

Laarmani puhul pidanud vajalikuks siinkohal esitada. Kuna ta oli tugev kunstiteoreetik 

ning tegeles mind kõnetava kunstilise stiili edasiviimisega, siis see ongi peamine põhjus 

miks nimetatud materjal on kokku pandud. 

Laarman pidas väga vajalikuks uusi kunstilisi väljundeid ja puhast kunsti, mis 

kujutas endas eelkõige jutustavast sisust loobumist. Peamiseks kunstniku eesmärgiks on 

luua konstruktiivne "asi". Ideeline eesmärk oli suunitlusega inimvõimetest üleolevamale ja 

arusaadavusele. Lihtsatele vormidele kontsentreerumine pidi inimestel aitama eralduda 

kogukondlikest kitsendustest ja viima uue kunstini. Laarman kirjutab: „Uus inimene asetab 

üldinimliku üle lahutavalt rahvusliku. See on väga vana ja ühtlasi uus teadmus, et inimene 

on oma individuaalsuse sügavaimas põhjas kogu inimkond.“ (1931). Seeläbi ta jõudiski 

inimese väärtustamiseni ruumikogemuse kaudu, millest tekkis tema loomingus üks 

olulisemaid teemakäsitlusi. (Pählapuu jt 2012: 52) 
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Peale pikki arenguid on kunst jälle tagasi kohas, kus oma tähtsamaid eesmärke 

täita. Eelkõige on ta loobunud ülearulisest jutustavast sisust ja reaalsete objektide 

kujutamisest. Kui kõik ülejäänud kunstivaldkonnad on sellest pääsenud, siis miks kujutav 

kunst peab selle all kannatama? Näitena, mida "kujutab" muusika või ehituskunst? Mõlema 

puhul luuakse teoseid neile seatud ainete alusel ja järgitakse kindlaid reegleid ja radu. 

Klassikalist loo tuuma ei moodusta see, kui laulul on olemas sisu ja seejuures kõnelevad 

sõnad. Tuumaks on helimaterjalist meloodia loomine koos saatega. Kui me oleme lõpuks 

võimelised mõistma, et kunstiteose puhul ei ole esmatähtis millegi olemasoleva 

jäljendamine ja teose tekstiline pool, siis oleme suutelised nägema ja tajuma kunstiteose 

tegelikku olemust. Alles siis näeme teda eraldi "asjana". Nii nagu eluski, esineb ka seal 

eraldiseisev seaduslik elu ja rütm. (Laarman & Runnel 1998: 99) 

Üldiselt olen eelmises lõigus Laarmani mõttega nõus. Mind hakkas eelkõige teatud 

hetkel häirima see, kui kellegi töö (siinkohal näitena maali) jutustav pool muutus 

olulisemaks kui teostus ise (tehniline teostus, praktiline pool). Ideeline pool, teose mõte on 

võtmas niivõrd sügavat ja isiklikku tähendust, et tehniline  professionaalsus/osavus jäävad 

tahaplaanile ja muutuvad ebaoluliseks. Tunnen, et selles osas tuleb leida teatav tasakaal. 

Nii teose jutustav pool kui ka teostus peaksid üksteist pigem toetama. Publikut enamasti 

huvitab, mis on kunstniku omapoolne selgitus mingile konkreetsele teosele. Siinkohal ongi 

väga tähtis asjaolu, et esmalt peaks vaatajat võluma, kõnetama loodava teose visuaalne 

pool mille juurde kuulub toetav ja selgitav mõte, kommentaar (jutustav pool), millest 

moodustub kokku üks ja tugev tervik – kunstiteos. 

Mõned äratuntavad objektid meie ümbert võivad ju kunstiteoses kujutatud olla, 

näiteks inimesed vms. Laiemas tervikus on nad tegelikult samasuguses proportsioonis 

üldise ehitusegu nagu seinakivi seinas. Kui me näeme kivi seinas, siis me ei süüdista 

ehitajat selles, et ta on algset kivi kuju enda jaoks sobivamaks muutnud. Lisaks ei mõtle 

me selle peale kui sinine on olnud mingitel hetkedel taevas nimetatud kivi kohal. Kivist on 

eemaldatud selline osa, mis vaja ja asetatud täpselt vajalikku kohta seinal. (Laarman & 

Runnel 1998: 217) 
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Võib öelda, et kujutava kunsti puhul on olukord analoogne. See luuakse samuti talle 

ettenähtud ainetest. Et sellisest õiguspärasest ülesehitusest aru saada, seda mõista ning 

hinnata, tuleb kõrvale jätta erinevad meeleolud ja tunded. Kunstniku töö pole sõltuv enam 

sellistest mitmeti mõistetavatest ja ebamäärastest märksõnadest nagu näiteks mulje või 

meelelisus. Nüüdsest domineerib teoses mõistus ja kord. (Laarman & Runnel 1998: 217) 

Braque: „Armastan reeglit, sest ta korrigeerib emotsiooni.“ Seadused ja reeglid 

parandavad emotsioone ja panevad nad kõigile mõistetavasse keelde,  millest me kõik 

saame ühtemoodi aru - vormi ja värvi. Inimene tajub neid suuruseid nägemismeele kaudu. 

Kui me vaatame sinist, siis me saame aru, et sinine on sinine, mite punane või valge vms. 

Sellest saavad aru kõik inimesed. Olenemata rahvusest või rassist, tunnevad kõik inimesed 

kera vaadates, et see on ümmargune. Erinevad meeleolud ja tunded, mis on seotud kõigile 

ühiselt tunduvaga ja arusaadavaga, on juhuslikud, ebaolulised ja kõigil erinevad. Kunstnik 

peab tegelema esmatähtsaga, sellega, mis on kõigile ühine. (Laarman & Runnel 1998: 217) 

Konstruktivistid tegelevadki just eespool nimetatuga. Kui nad midagi kujutavat 

maalivad, siis ei kopeeri seda, vaid proovivad esile tuua kujutatu algosad ja kõige 

tähtsama. Vormist ja värvist tuleb välja tuua vaid kõige olulisem. Juhuslikkust ja liigset 

detailsust ei pea välja tooma. Neist tähtsatest komponentidest moodustub 

kompositsiooniline tervik, asi, mis pole kuidagi seotud juhuslikkusega ja jutustava 

poolega. Pole siis ime, et just kujutavat ning konstruktivistedele ebatähtsat otsiv vaataja 

neid mitte leides pettuma peab. Seejärel mõtleb, et ei saa sellest teosest üldse aru. 

(Laarman & Runnel 1998: 217) 

Laarman kirjutab: „Mina kirjutan uute kunstivormide vajadusest. Sest tean, et 

kunstiteost ei saa luua vanades vormides. Klassikuilt võib õppida ainult seda, mis nad olid 

oma ajale. Nende valmisolevaid vorme me ei saa tarvitada oma ülesannete lahendamisel. 

Klassikuilt nõnda siis ei saa õppida valmisvõtteid. Minu uhkus on see, et usun uut kunsti.“ 

(Laarman & Runnel 1998: 217) 
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2. RUUMI KUJUTAMINE TÄNASES EESTI 

MAALIKUNSTIS 

Nüüdset kunstielu iseloomustab suur mitmekülgsus, aga ka põlvkondlikkus. 

Võimalusteruum luuakse erinevate grupeeringute, hoiakute ja tõekspidamiste järgi. 

Rahvusvaheline mõõde, mille rõhutamine oli nii tähtis 1990. aastate alguses, on praeguseks 

igapäevane praktika, mida soodustab ka kõrgkoolide üliõpilasvahetus. Kunstnike 

võimalused osaleda rahvusvahelises kunstielus, kasutada stipendiumeid ja residentuuri on 

paarikümne aastaga muutunud kunstielu normaalseks osaks. (Helme 2018: 195) 

Praegust maalikunsti on üha keerulisem üheselt tõlgendada ja defineerida. Maal ei 

ole täna enam ainult lõuend seinal, vaid aina rohkem on meediumide vahelist segunemist. 

Kunstnikud on muutunud mitmekülgsemaks. Sellest tulenevalt on raske, teatud juhtudel 

isegi võimatu, kategoriseerida „maalikunstnikku“. Tahetakse raamidest välja vaadata, 

kombates ja kombineerides erinevaid tehnikaid ja väljakutsuvaid võimalusi. 

 

2.1 Olulised muutused 

Kunstielu on olnud omamoodi kahepalgeline: ühelt poolt pidevate eneseotsingute pöörises, 

radikaalne ja anarhiline, teiselt poolt tiheda organisatoorse tegevusega. Siiani täidetakse 

lünki, et jõuda järele kaasaegse kunsti mõistet täitvatele suundumustele, millest 

määravaimad on sotsiaalkriitiline ja avaliku ruumiga tegelev suund, ühiskondlikud 

hoiakud, soorollid, feminism. Kasutatakse erinevaid meediume, kunstiruumi täidavad 

kõikvõimalikud segunemised, heli ja etenduslikud elemendid, piirid loominguliste ideede 

vahel on lagunenud üha kiiremini. Domineerib fotograafia, rünnates ja hüljates seniseid 

kunstipiire ning olles üheks vahendiks lavastustes, dokumentalistikas. Teisalt kasvab nende 

kunstnike tähtsus, kelle visuaalne maailm on tihedalt seotud just nimelt fotolikkusega: 

ruumiga, mida pole võimalik kogeda kaamera vahenduseta. (Helme 2018: 186-187) 

Kui mõelda põhilisematele erinevustele kaasaegse kunsti ja EKR vahel, siis minu 

jaoks tuleb kohe esile kontseptsioon. Hetkel taotlevad kunstnikud rohkem töid, mille 

impulsiks on mingusugune isiklik teema, kogemus või tunne. Põhiline erinevus seisneb 

selles, mida kunstnik taotleb ja mida ta tahab öelda. Kui EKR seisukohana välja tuua 



15 
 

põhimõte, et kunstiteos peaks olema rahvusvaheline, mida kõik mõistavad, siis praegu ma 

tunnen nägevat suuremaltjaolt teoseid, mis on pigem isiklikud. Kunstnik lähtub endas 

olevast algosast, mille ta toob teiste jaoks esile ja mille läbi ta püüab valitud probleemile 

tähelepanu juhtida või seda lahendada. 

Suure erinevusena saab välja tuua ka tehnilised lahendused. Tänasel päeval kasutab 

kunstnik ehk rohkem ära enda ümber olevat. Kui välja tuua ruum, siis ruumist tehakse 

ruum ja sinna omakorda järgmine ruum. Näiteks video/helikunstnikud suudavad viia 

vaataja täiesti teise „ruumi“ - kohta, mis moodustub iga inimese jaoks personaalselt. 

Hilisemas peatükis (2.3 Tähelepanekuid geomeetrilise abstraktsionismi mõjudest praegu) 

väljatoodud Mihkel Ilusa taotlus on jällegi uudne näide maalikunsti kasutusest, mis on 

tegelikkuses rohkem installatiivne. 

 

2.2 Jüri Kask 

Jüri Kask on varasemalt öelnud, et ta tegeleb eelkõige absoluudi otsimisega ning talle on 

antud ülesanne see ära lahendada. Võib öelda, et üks minu isiklikke tänaseid lemmikuid 

kunstnikke ehk eeskujusid on Jüri Kask. Tunnen tema loominguga väga tugevat sidet ning 

kindlasti on ta mind väga palju inspireerinud. Põhjusteks eelkõige stiililine ühisus, 

vormikasutus ja vaataja hoopis teise maailma viimine. Ta on geomeetrilise 

abstraktsionismi teise laine (70ndad) üks kindlamaid ja järjepidevamaid edasiviijaid. 

Tänasel päeval teda piiritleda on minu jaoks lubamatu. 

Esimene kokkupuude Jüri Kasega isiklikult oli mul eelmisel suvel, tema juhendatud 

maalipraktikal osaledes. Minu kujutluspilt tema isiksuse osas ei vedanud mind alt. 

Konkreetne, samas ka väga mänguline ja teadlik kunstnik ning juhendaja. Nüüdseks on ta 

kahjuks õpetaja ametist loobunud, kuid seni on ta suurejooneliselt panustanud noorte 

kunstnike õpetamisele ja edasi aitamisele. Valmistasin parktika raames maaliseeria, mille 

käigus tekkis huvitavaid arutelusid ja millest sain väga põnevaid ning inspireerivaid ideid 

edaspidiseks. 

Olen siin peatükis välja toonud pildi Jüri Kase maalist „Sõit“, mis valmis 1977. 

aastal (Foto 4). Üks põhjus, miks ma just selle teose valisin on ajaline. 70ndatest kuni 

90ndateni on ta teinud töid, mis kõnetavad mind isegi rohkem kui paljud tema uuemad 
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teosed. Mulled meeldib selle perioodi puhul tööde keerukus, tehniline osavus ja kohati 

pildi pinna tihedalt täidetavus. Samas tuleb tõdeda, et tema uus looming on samuti mõjus. 

2017. aastal toimunud isikunäitus „Pikalt ja pidevalt“ Tartu Kunstimajas oli suurejooneline 

(Foto 3). Näitusele välja pandud töödest kasvas ruumilahenduslik tervik, mis pani ruumid 

elama täiesti võrratus võtmes. Publik justkui jalutaks ja viibiks ise Kase maalides, olles ise 

üks osa kogu teosest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: J. Kask näitusega „Pikalt ja pidevalt“ Tartu Kunstimajas 2017.a Foto: Indrek Grigor (Tartu 

Kunstimaja) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: J. Kask „Sõit“ (EKM j 44334 M 6813; Eesti Kunstimuuseum (MuIS) 
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 „Sõit“ kujutab minu jaoks üldisemas võtmes inimkonna liikumist masinlikkuse ja 

tehnoloogilise arengu suunas. Pildi all-osas kujutatud profiilis neli figuuri on algselt 

erinevad inimesed, kuid kes tänu rutiinsele ja masinlikule tööle on muutumas järjest 

sarnasemaks ja hiljem peaaegu eristamatuteks. Neid võib näitena vaadelda kui 

tehasetöölisi, kes kannavad ühtset töövormi ning teevad liinidel identseid liigutusi. Peened 

detailid näitavad antud olukorra läbimõeldust, süsteemide keerukust ja kohati ka võimalust 

millegi uue ehitamiseks.  

Ülal kujutatud siluetid on juba muutunud osaks terves tööstuslikus masinavärgis. 

Inimkäed jäävad üha rohkem masinate varju ning koos toimides pole enam olulised kellegi 

oskused, vaid tähtis on tulemus. Tsentrist natuke vasakule jäävas pilvelõhkujat meenutavas 

kujutises näemegi kahte püstist tulpa – üks on puhtalt inimtekkeline, teine inimese ja 

masina sümbioos. Kompositsiooniliselt on töö väga terviklik - tundub, et iga detail ja 

kujutis on täpselt õiges kohas ja pole midagi üleliigset ega puudulikku. Iseloomulikult 

Kase tolle aja perioodi värvikasutusele väga tunnetuslik ja teadlik koloriit. 

 

2.3 Tähelepanekuid geomeetrilise abstraktsionismi ilmingutest praegu 

Kui vaadelda tänapäevaseid, pigem nooremaid kunstnikke, siis selget seost EKR’iga on 

võrdlemisi raske märgata. Võrreldes EKR ajaga on kunst läbi teinud kardinaalseid muutusi 

ning on endiselt pidevas muutuses. Kui hoolikalt otsida, võib mõningaid perifreerseid 

puutepunkte välja tuua. Nagu ka varem nimetatud, siis maali on aina keerulisem piiritleda. 

Olen välja toonud mõned autorid, kelle looming on minu jaoks huvitav ja sümpaatne. 

Väga põnev kunstnik on näiteks Mihkel Ilus, kes tegeleb erinevas võtmes maali 

suhestumisega ruumis, lammutab maali justkui algosadeks ning tekitab sellest huvitava 

rekonstruktsiooni, mis omakorda loob ruumis nö installatiivse maali (Foto 5). Tema 

lähenemine on vägagi kaasaegne ja eristuv. Ilus kasutab päris palju erinevaid geomeetrilisi 

vorme – kolmnurgad, ristkülikud, poolkaared. Peamine põhjus just tema näitena välja 

toomisel seisneb selles, et tekib hea kontrast minu enda loominguga. Vormikasutuselt leiab 

sarnasusi, kuid tema „lõhutud“ algosad on erinevalt minust kolmemõõtmelised. Kui mina 

püüan vaatajat maali kujutletavasse ruumi kaasata, siis Ilusa puhul ongi teoseks maaliliste 

elementidega täidetud reaalne ruum, milles võib liikuda ja viibida. 
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Foto 5: M. Ilus. Autoportree pingete ja painetega ehk „Fassaaditööd“. Vaade näitusele 

„Läbirääkimised/Fassaaditööd“; Tartu Kunstimaja 2019 Foto: Karel Koplimets (Kunstnike andmebaas) 

Teise kunstnikuna valisin välja Kristi Kongi, kes on Pallase maaliosakonna 

vilistlane, kuid elab ja töötab Tallinnas. Vaadates läbi erinevaid Kongi töid, jääb silma 

kindlasti värvikasutus ning ka see, et väljapanekud näitustel on alati väga huvitavalt 

lahendatud. Terve näitusesaal saab ühtseks tervikuks ja kõik tundub läbimõeldud ja 

loomulik. Näitena valisin välja teose, mis kannab pealkirja „Vision trough tears“ (Foto 6).  

Tema töödest paistavad eelkõige silma erksad värvid ja värvispektrile toetuv 

koloriit. Suur rõhk on ruumil, valgusel ja värvil ning maalide teostus on tihti installatiivne 

ja põhineb konkreetse ruumi omapärale. Läbi maalimise talletab ta erinevaid enda jaoks 

tähtsaid objekte, aega ning ruume. (Eesti Kunstiakadeemia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Kristi Kongi „Vision trough tears“ (Tique.Art) 
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Üks peamisi põhjuseid, miks ma tema näidet kasutan, seisneb värvikasutuses. 

Valguselahendus tähtis osa kogu väljapanekust. Ka ülal välja toodud tööpuhul on näha 

seda, et teoses kasutatud värvid justkui kiirgavad vaatajale vastu ja tahavad raamist välja 

tulla, kuid peaaegu üle kogu töö ulatuv ruudustik hoiab seda tagasi. Võrreldes tema 

värvikasutust enda omaga, on minu koloriit märksa piiritletum, kuid geomeetrilisi vorme 

kasutab ta samuti palju. Mingil seletamatul põhjusel suudab ta oma loominguga jätta 

kummalise salapära ja kohati unistusliku mulje. 
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3. GEOMEETRILINE RUUM 

Minu viimase aja üks mängulisemaid ja väljakutsuvamaid teemasid on olnud ruumi 

kujutamine, kuna võimalusi on lõputult. Kasutan selgeid ja lihtsaid vorme, mis on kohati 

algelisemad ja kohati keerukamad. Ruumiga seostub ilmselt esimese asjana koht, kus me 

palju oma ajast viibime – kodu, klassiruum, pood, linnaruum jms. Inimene ei eksisteeri 

ilma ruumita, see on ja jääb alati meie ümber olema.  

Nagu varasemalt öeldud, on minu töös tähtsaimatel kohtadel kompositsioon, rütm, 

vorm ja värv. Oluline on ka värvide omavaheline harmoonia ning kokkusobivus. Kasutan 

eelkõige puhtaid värvitoone, mille olen eelnevalt läbi katsetanud ja mõelnud. Hetkel ma ei 

taotle tekstuuri, vaid naudin töötamist puhaste pindadega. Kuna töö formaadid on suuruse 

mõttes mulle uudsed, siis kavandite tegemise puhul nõudis see rohkem läbimängimist. 

Püüdsin tekitada huvitava ülesehituse ja rütmi. Tööde esmased kavandid olid eelkõige 

aluspindade jaoks ja suuremate vormide kompositsiooniliseks üleseehituseks. Maalide 

valmistamiseks kasutasin põhiliselt aerosoolvärve ja aerograafi. 

 

 

 

 

 

           Foto 7: Geomeetriline ruum I algne kavand                Foto 8: Geomeetriline ruum II algne kavand 

 

Teema valik põhineb suuresti selles, et süveneda rohkem Eesti Kunstnikkude 

Rühma olustikku, põhimõtetele ja konkreetsematele kunstnikele nagu Akberg ja Laarman. 

Olles inspireeritud EKRist, opereerin samuti geomeetriliste vormidega ja viin erinevad 

objektid kohati algainetesse. Erinevusena võib välja tuua, et valminud töödel on olemas ka 

jutustav pool. Minu arvates on loomulik panna kunstiteosesse enda emotsioonid, mitte 

järgida ainult kindlaid reegleid. Loon ruumi, mida reaalselt ei eksisteeri, kuid mille 

teostamiseks olen saanud impulsi ümbritsevast ja sidunud seda enda sisemaailmaga. 
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Sügavalt hingepõhjast tulevad teinekord ootamatud pildid, mõtted ja tunded. Seon töödesse 

erinevad kujutletavad situatsioonid ning välis- ja sisemaailma konfliktid.  

Geomeetriline ruum I (Foto 9) kujutab ruumi loomise protsessi. Kaks ülesehitatud 

figuuri loovad järk-järgult uut maailmaruumi enda ümber. Mina olen justkui vahendaja, 

kes neile vajaliku värvide ja vormide kasutuse võimalikuks teeb. Koostöös ja mitme peaga 

on ju valikuid lihtsam teha. Esialgne kompositsioon on sarnaselt Laarmani arusaamale, mis 

lähtus seaduspärasusest ja selgusest, paika pandud täpsuse ja läbimõeldusega. Julgen 

arvata, et figuuride konstrueerimine oligi peale aluspindade paika saamist üks võtmekohti. 

Minu eesmärk oli luua figuurid kordumatutena, seejuures anda neile kindlasti midagi ühist. 

Seekord osutus valituks kera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Geomeetriline ruum I 

 

Geomeetriline ruum II (Foto 10) kujutab ruumi, milles inimene vormub algsest ainest 

detailsemaks (vaadates kolme figuuri vasakult paremale). Kui eelmise maali puhul oli 

olulisem konstruktiivse protsessi kujutamine, siis teisel on ruum justkui tardunud seisundis 

ja figuuride muundumine seiskunud. Pärast esmase staatilise ruumi edasi andmist tõin sisse 

figuurid. Vasakpoolne figuur on alles pooleldi algses ja mahulises vormis. Keskmise ja 

parempoolse puhul on näha ka sisemist ruumi, sama mida mina kasutasin oma tööde ühe 

impulsina.  
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Foto 10: Geomeetriline ruum II 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö üks peamisi eesmärke on positsioneerida ennast kui geomeetrilise 

abstraktsionismi viljelejat Eesti Kunstnikkude Rühma ja kaasaegse maalikunsti vahel, 

ruumi kujutamise näidete ja muutuste põhjal. Praktilise tööna valmisid kaks maali 

(formaatidega 2,5x1,3m). Teosed „Geomeetriline ruum I“ ja „Geomeetriline ruum II“ 

keskenduvad ümbritseva ruumi ja erinevate objektide lõhkumisele, mida olen 

kombineerinud enda sisemaailma ehk -ruumiga. 

Kirjalikus töös annan lühikese ülevaate EKR-i tähtsusest ja uudsusest selle 

tekkeajal. Toon välja oma mõtteid ning seoseid enda ning rühmituse loomingu vahel. 

Põhiliselt keskendusin Akbergi loomingule  ja Laarmani huvitavatele kunstiteooriatele. 

Leian, et Laarmani arusaam kunstiteose mõtestamisest ja talle elu andmisest on minu puhul 

samad. Süvenedes põhjalikumalt EKRi mõttekäikudesse ja põhimõtetesse, selgus, et 

suurem osa minust tunneb tugevamat sidet rühmituse eestvedajatega. Üks põhjus on 

kaasaegse kunsti sagedane üle kontseptualiseerimine. Lisaks toon mõned näited ruumi 

kujutamisest tänases Eesti maalikunstis, kus keskendun eelkõige Jüri Kasele. Annan 

ülevaate kahest kaasaegsest maalikunstnikust, kes mind hetkel kõnetavad ja kirjalik osa 

lõpeb geomeetrilise ruumi peatükiga. 

Olen ka varasemalt geomeetriat käsitletavate teemadega tegelenud, kuid lõputöö 

käigus õppisin juurde päris palju. Eelkõige oli minu jaoks uudsed lõuendi formaadid ja 

aerograafi kasutamine. Joonekasutuse tõin oma loomingusse sisse palju teadlikumalt ja 

valikulisemalt kui varasemalt. Põhjuseks eelkõige mängulisemad lahendused. Kuna tööd 

nõudsid väga palju analüüsimist ja pidevat objektidega kombineerimist, siis kogu protsess 

oli päris intensiivne. Algselt viisin esimese maali staadiumisse, kus kogu lõuend oli 

kompositsiooniliselt paigas ja aluspinnad värviga kaetud. Seejärel alustasin tööd teise 

maaliga ja mingil hetkel valmistasin mõlemaid paralleelselt. Kui ühel maalil värv kuivas, 

sain tegeleda teisega. Lõpptulemuseks taotlesin erinevat detailsusastet. Geomeetriline 

abstraktsionism ja konstruktivism paeluvad mind hetkel enim, seega plaanin kindlasti 

teemaga edasi tegeleda, arendades seejuures oma oskusi ja teadmisi. 
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SUMMARY 

The idea of this thesis is to position myself as a geometric abstract artist between the EKR 

(Eesti Kunstnikkude Rühm) and contemporary art field, exploring the geometric space. As 

a part of my research I created two 2.5 x 1.3m geometric abstract paintings „Geometric 

Space I“ and „Geometric Space II“. These pieces focus on dismantling the every day space 

and objects surrounding us, combining all of this with my inner world and space. 

While positioning myself I give a brief overview of the importance of EKR and 

bring out connections between their and my view on geometric abstract art. I focus mainly 

on Arnold Akberg’s work and Mart Laarman’s art theories. I have realized we think alike 

as today’s contemporary art tends to be over contseptualised. In addition I analyze some 

examples from today’s Estonian art field, concentrating more on Jüri Kask. All of the 

artists’ work in my thesis is connected with the geometric space theme. 

The geometric abstract art is not a new genre for me to work with, but I still had a 

lot to learn. Although, the large format 2.5 x 1.3 m and work with aerograph were great 

new experiences. Also the composition was more thought out and playful than ever before. 

The overall process was very intence, as the two pieces demanded a lot of analyzing and 

combining. In conclusion, I am still very fascinated with geometric abstract and 

constructive art and I will surely keep discovering more to develop my skillset. 
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