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Esmalt - miks on saanud gale-
riis Vaal "Melu" nime kand-
nud näitusest Jõhvis "Janu"? 
Juss Piho arvab, et "Janu" vii-
tab jaanuarile, mil näitus Jõh-
vis avati. "Melu" märgib aga 
seda, et maalidel on tegevus 
ja mida rohkem sa pildi sisse 
lähed, seda enam adud, et ak-
naist, mis kunstniku fantaa-
siamaailma avanevad, näeb 
põnevat süžeed ja kümneid 
linke, mis vastavalt vaataja 
kogemusile ja fantaasiale 
avanevad.

1963. aastal sündinud Piho 
on Jõhvis jätnud oma maalid 
sildistamata - just selleks, et 
jätta vaataja fantaasiale vo-
li. Karikaturistina alustanud 
kunstnik leiab praegu oma 
loometeele tagasi vaadates, et 

Juss Piho "Melu" muutus Jõhvis "Januks"
Jõhvi kunstikooli galeriis näeb Juss Piho kuradi-

tosina jagu suuremõõtmelisi oliivikarva tonaalsu-
sega maale, millest fantaasiaga õnnistatud vaata-
ja võib oma peas põneva koomiksi kokku panna.

omal ajal sadade ja tuhande-
te karikatuuride joonistamine 
andiski talle baasi ning käeli-
se osavuse, millelt saab tege-
leda nii nõudliku žanriga, kui 
seda maal on. 

Piho tunnistab, et ta ei ole 
kavandite mees ja suur mõt-
leja - sageli sünnivad ta maa-
lid nii, et kunstnik võtab pints-
li kätte ja impulsid tulevad ala-
teadvusest. Ühel Jõhvis ekspo-
neeritud maalil on näiteks tu-
gitoolis istuv Putinit meenu-
tava näoga mees, kel on süles 
siiami kass, ja taustal seisab 
kimonos või hommikumantlis 
salapärane naisterahvas. Piho 
ise kinnitab, et ta ei kujutanud 
teadlikult idanaabri juhti. 

"Elu ise annab impulsse - 
oled näinud mõnda pilti aja-
kirjas, loed midagi või vaa-
tad filmi. Mingid märksõnad 
on ja on olemas raamid, milles 

püüad püsida, et stiil ja käeki-
ri oleks ühes süsteemis," ütleb 
Piho. Kunstnik tunnistab küll 
joonistamisoskuse vajalikkust 
ka maalikunstnikul, aga leiab, 
et kui keegi tahab tegeleda vi-
suaali üks ühele kujutamisega, 
siis peakski ta fotograafia val-
da pöörduma - et maalis oleks 
vaja ikka stiliseerimist. 

"Miski peab olema nihkes. 
Kui kunstnik suudab ka pärast 
akadeemilist koolitust edasi 
anda seda nihestatust, ongi ta 
kunstnik. Seda paradoksi on 
tähtis mõista," leiab Piho. 

Jõhvi kunstikooli galeriis 
on tööd üles riputatud n-ö ju-
huslikus järjestuses, aga autor 
nõustub, et kui nende reprod 
panna postkaartidele, võiks 
neid mängukaartidena ladu-
des koostada koomiksilaadse 
jutustuse. 

Piho võlud ja sügavuse on 
avastanud ka mitmed kir-
janikud, kes on palunud ta 
oma raamatuid illustreerima. 
Kindlasti sobitub Piho maailm 
Roald Dahli omaga, kelle tõl-
gete kaasi ehivadki tema vei-
di enigmaatilised pildid. 

Juss Piho: "Miski peab olema nihkes. Kui kunstnik suudab ka pärast akadeemilist koolitust eda-
si anda seda nihestatust, ongi ta kunstnik. Seda paradoksi on tähtis mõista." PEETER LILLEVÄLI 


