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Jõhvi kunstikooli gale-
riis eksponeeritud Alek-
sander Igonini maalinäi-
tust "Nii nagu näen" au-
tori enda silm hästi ei se-
leta, sest ta nägemine 
on paljudele silmaoperat-
sioonidele vaatamata üp-
ris väheseks kahanenud - 
mis ei takista tal suurepä-
rast maalitaiet viljeleda.
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"Mul on probleem nägemisega. 
Ma ise ei näe enam oma töid 
korralikult. Sestap on näitus 
eriline," tunnistas teenekas 
kunstnik Aleksander Igonin, 
kes õppis omal ajal Tallinnas 
kunstiinstituudis ühel kursu-
sel Jüri Arraku ja Peeter Mu-
distiga ning kus juhendajaks 
oli Johannes Võerahansu 
(1902-1980).

Kuidas kunstnik siis maa-
lib, kui ta korralikult ei näe? 
"Aitab kogemus. Käsi mäletab, 
kuidas midagi teha. Vahel on 
värvivalikul probleeme. Lil-
li on raske maalida, aga roo-
sil, pojengil ja ülasel on oma 
struktuur ning kuna olen neid 
varem nii palju maalinud, on 
see mul käpas. Näiteks sirelit 
maalida on isegi hea nägemi-
sega inimesel raske. Aga kat-
sun õielehti, on tunnetus," rää-
kis Igonin.

Igonin ütles, et tal po-
le enam varasemat peentun-
netust, aga paljud kohalikud 

kunstnikud nimetavad autori 
viimaseid töid just kõige hu-
vitavamaks. Näiteks Aira Rau-
tso peab eriti põnevaks Igoni-
ni suuremamõõdulist ekspres-
siivses laadis lahendatud par-
givaadet. "Käisime jalutamas. 
Kahel pool rada näen puude 
varjusid ja kuskil peab olema 
taevas," rääkis kunstnik tööst, 
kus kahest inimesest on näha 
vaid siluett pargiteel. 

Sümbolistlik on töö, mis ku-
jutab rada, mis kulgeb hori-
sondini ja mille lõpus on auto-
ri sõnul väike leegike, valguse-

"Nii nagu näen" on kunstnik Igonini tahte triumf

täpp. "Igal inimesel on oma ra-
da, mille lõpus on igavik," rää-
kis autor. 

Näituse üks naelu on noo-
re Pjotr Tšaikovski portree 
Haapsalust. Helilooja vaatab 
portreel kaugusesse, sest tal 
on kõik veel ees. Taamal on 
Vene laev Konstantin, mis sai 
nime tsaari venna järgi. Heli-
looja taustaks on tõstetud tiib-
klaveri kaas, millelt peegel-
dub Haapsalu linnus. Kajakad 
maalil annavad vabaduse- ja 
romantikatunde. Taevas on lõ-
hekarva roosa. 

"Näituse pealkiri sobiks iga 
kunstniku näitusele. Aleksand-
ri uue näituse puhul on sel aga 
eriline tähendus. Pintsel on lai 
nagu Chagallil, palett valda-
valt cezanne´ilikult siniroheli-
ne ning selles kontrastselt hõõ-
guvad punane ja ooker. Maa-
lidelt on kadunud detailid ja 
joonistus, mida ta lihtsalt ei 
näe, ja polegi vaja, sest alles 
on värvi jõud ning üldistus - 
emotsioon valgusest ja varjust, 
maastikust ja lilledest, inime-
sest kunstniku ees," kommen-
teeris näitust Mati Rautso.

Aleksander Igonin oma noort Tšaikovskit kujutava maaliga. 3 x PEETER LILLEVÄLI

Sümbolistlik on töö, mis kujutab rada, mis kulgeb horisondini 
ja mille lõpus on autori sõnul väike leegike, valgusetäpp. 
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