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Sõna ja muusika VENEMAA

K 14. märts kell 19 Jõhvi kontserdimaja

Kavas vene klassikaline romanss ja vene rahvalaulud 
ning luuletekstid Jelena Skulskaja valikus ja esituses.

Kontsert on vene keeles eestikeelsete tõlgetega!
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(sopran, teater Vanemuine)
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Jelena Skulskaja
(tekstid)

Aleksandr Mihhailov
(bass) 

hooaja peatoetaja

Esmaspäevast on Jõh-
vi kunstikoolis eksponee-
ritud Tartu lastekunsti-
kooli õpetajate ühisnäitus 
"Hulknurk", mis on kinni-
tus kahe kooli viieaasta-
sest sõprusest ja mille 
ühisnimetajaks võiks ol-
la inimese kujutamine.

TEET KORSTEN
teet@pohjarannik.ee 

Näituse tööd pidid valitud saa-
ma kooli direktori Lea Malini 
sõnul endise direktori Enn Te-
gova ja õpetaja Hando Tamme 
poolt, aga "lõpuks ikka igaüks 
tõi, mida tahtis". Vaid Eve Tee-
saare tööd "Uus elu" tahtis Te-
gova kindlasti näitusel näida-
ta, kuna see on kirgastes vär-
vides ja rohkem lastepärane - 
sobib enam kunstikooli õpilas-
tele näidata.

"Evele meeldivad n-ö korra-
likud maalid, et kõik oleks ke-
nasti läbimaalitud," tutvustab 
Malin. Lisaks kõigele ilule on 
suuremamõõdulisele maalile 
kleebitud veel kaks postkaa-
rti - üks tulpide ja teine kir-
siõitega. 

Tüdruk kiigel või õhus le-
viteerival platel, ees kirjutus-
laud, mis osutub hoopis talu-
tare katuseks. Taamal paistab 
Lasnamäe - ehk siis tartlaste-
le Annelinn. Torkab silma ka 
freudistlikke allusioone - ni-
melt on avatud talutarre libi-
semas banaan. Freud satuks 
kindlasti vaimustusse ka sel-
lest, et ühel banaanil on tüdruk 
otsa juba ära hammustanud. 

"Meie tööde läbiv teema on 
inimese kujutamine ja alasti 
inimene. Vallatu lugu," mui-
gab Malin. 

Näitus algabki Katrin Mus-
teikise kahe tööga, millest üks 
on akt, aga tööl "Täpiline kleit" 
kujutatakse vallatuid põlvi. 

Köitvad on Ove Kalde digi-
trükid. "Fotograafia on üks te-
ma lemmikasju ja nendel töö-
del on ta oma lapsi jäädvusta-
nud. Päris huvitavad tööd, na-
tuke hämarad ja seega maali-
lised," räägib Malin. 

Lummav lugu on Piret Viir-
palu tööga "Avameelselt abi-

KUNST: Näitusel "Hulknurk" on palju lähenemisnurki

Jõhvis näeb Tartu 
kunstipedagoogide kunsti

elust", mis ongi popilikus võt-
mes omaaegse kurikuulsa raa-
matu kaane suurendatud ku-
jutis. Viirpalu nimelt abiellus 
eelmise aasta jaanuaris ja ko-
he valmis ka selline temaati-
line teos!

Tegovalt on näitusel kaks 
põnevat tööd - "Võtsin riided 
ära ja mis edasi..." ja "Olüm-
pia". Viimane on ruumiline la-
mava Veenuse või Olümpia pa-
rafraas - mööndusega, et kau-
ni alasti neidise asemel lebo-
tab seal tumehalli dermatii-
nist nahaga tulnuka kere. Mõ-
lemad tööd on installatiivsed 
ja nende puhul on kasutatud 
segatehnikaid. Tööl "Võtsin rii-
ded..." kasutab autor tsiteeri-
tavana ennast - oma 1970. aas-
tatel valminud maali "Kevad-
väsimus". 

"Pärast seda, kui Tegova 
enam direktor ei ole, saab ta 
rohkem maalida," ütleb Malin 
kerge kadedusega hääles. Te-
malt endalt on näitusel vah-
va pastelsemates toonides töö 
"Autoportree isaga", mille ta 
on teinud vana mustvalge fo-
to põhjal - andes sellele värvi 
ja metafüüsilise mõõtme. Las-
tekunstikooli direktori isa oli 
tuntud maalikunstnik Ilmar 
Malin.

Tartu ja Jõhvi kolleegide 
suhted said alguse Aira Rau-
tso näitusest 2007. aastal Tar-
tu lastekunstikooli galeriis - 
sellele on järgnenud kunstni-
ku ja pedagoogi Hando Tam-
me näitus Jõhvis, nooremate 
jõhvikate näitus Tartus ning 
nende kolleegide oma mullu 
Jõhvis.

Lea Malin Katrin Musteikise 
maali "Punase peaga" taustal. 
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