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NÄITAB KÕIKE: Maalist kuni žakaarteljel kootud kangani

Jõhvis näeb Tartu kõrgema kunstikooli
kevadnäitust
 Jõhvi kunstikooli galeriis näeb 11. aprillini Tartu kõrgema kunstikooli (TKK) kevadnäitust, kus on esindatud kõige erisugusemad kujutava kunsti žanrid.
TEET KORSTEN
teet@pohjarannik.ee

MADIS LIPLAP
21aastane Marita Raudsepp,
kes õpib Tartu kõrgema kunstikooli III kursusel maali −
seega on jäänud tal kooli lõpetamiseni veidi üle aasta −, tunnistab, et pole veel päris oma
käekirja maalis leidnud.

Käekiri alles tekib
"Iga uus maal, mille teen,
on eelmisest erinev ja praegu
olen veel täielikult katsetamisperioodis, kus otsin ja proovin kõike. Eelistused on tekkinud, aga ei saa öelda, et on
kindel käekiri," räägib Marita,
kellelt on Jõhvis väljas kolm
tööd, mis ongi eri nägu. Jõhvis kaotas neiu ka oma "süütuse" − tegu on tema esimese
näitusega.
Marita näitab oma uusimat
maali, mis kujutab meditatiiv-

Sellised me oleme!

ses poosis mustlasnaist, ja sellest kumab maagilise realismi
hõngu. Töö sündis kooli ateljees, kus modell oligi mustlaslikult rõivastatud, ning autor
räägib, et koolis olid modelli juures ka koer ja ennustuskaardid, aga "õnneks ei sunnita meid kunagi joonistama täpselt seda, mis ees on − saame
ise valida ja teha nii, nagu ise
soovime".
"Mustlasnaist" oli maalimise hetkel jäädvustamas peaaegu 20 tudengit ühes välismaalt tulnud õppuritega. St
Marita kursus on suur, aga te-

TKK maalingute osakonna III kursuse tudeng Marita Raudsepp − kuklas tema enda maalitud mustlaseit.

3x kleit.

Pirjo Põimi Jaanuse päästis tärganud lugemishuvi...

ma töö kannab F-märki, mis
tähendab seda, et see on fondi jaoks välja valitud − st jääb
koolile alles.
Kui "Mustlasnaisest" õhkub
Vahemere hõngu, siis võib see
tuleneda ka sellest, et Marita
on olnud vahetusüliõpilasena
Sitsiilias. Sitsiilias olevat olnud kõik pea peal − näiteks
eestlaslik õigeks ajaks kohale jõudmine kutsus seal esile
pilgu a´ la "sul pole oma elu
ja tegemisi!". Aga uhke nimega kooli, Catanias asuva Accademia Belle Arti taset peab ta
ka üllatavalt madalaks. Neiu
ütleb, et õppis seal see-eest...
elu!

dis. Valikus pole põhjust olnud
kahetseda, sest kool on neiu
sõnul väga toetav ja loominguline.
Marita leiab, et klassikaline maaližanr on siiani veidi alahinnatud, aga tema ise
näeb sel vallal suurt tulevikku: "Tänasel päeval kipub kõik
vana taas moodi tulema ja nii
usun, et just klassikalisel maalikunstil on päris palju potentsiaali."
Skulptuuri õppiv Tartu tüdruk Gloria Kivastik näitab pidevalt mängivas videos, kuidas valmis tema töö, mis kujutab hiiglasliku kaltsunuku
pea varal pekki läinud plastilise operatsiooni tulemusi.
Taustaks lastakse erisuguste
iluprotseduuride kommentaare. Gloria tunnistab, et tal endal pole isegi kunstripsmeid,
-küüsi ega -tisse.
Samuti skulptuuri õppiv

Hea kool
TKKsse sattus Tallinna
tüdrukust Marita enda sõnul
peaaegu juhuslikult − sõbrad
suundusid Tartusse ja sisseastumiseksamite õhkkond meel-

Elvast pärit Pirjo Põim näitab
oma tööd, mille nimi on "Jaanus" ja mis kujutab kipspead,
kel peas värvirõõmus kootud
müts. Töö ise asub virnal lugemisvaral.
"Kui lühidalt kokku võtta,
peaks töö inimestesse süstima tahet lugeda. Jaanus kaotas ennast, tüdruksõber jättis
ta maha ja ta langes sügavasse
depressiooni. Ta hakkas käima
raamatukogudes, et aega parajaks teha − seal süttis tas kirg
lugeda. Raamatukogus kohtas
ta taas oma kunagist tüdruksõpra ja nad läksid taas kokku," jutustab Pirjo väiksest
tööst suure loo.
Jõhvi näitusel on väljas 24
tööd ja autoreid on veidi vähem. Näituse kujundaja, maalingute osakonna meister Madis Liplap nimetab näitust
TKKd hästi tutvustavaks −
lisaks maalile näeb installat-
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siooni, skulptuuri (sh skulptuuri koos videoga), fotot, gobelääni ja digitaalsel žakaarteljel kootud teoseid. "Sellised me oleme! Siin näeb, mida tudengid on sügissemestril
loonud. Näitus on noortepärane ning samas tuleb meeles
pidada, et tegu on õppetöödega − töödega, mis on koolitunnis tehtud, ja iga töö taga on olnud õppejõu seatud
ülesanne," räägib meister Liplap, kel endal on sisekujundaja haridus.
TKK on kunstialast kõrgharidust andev rakenduskõrgkool. Kool on 1919. aastal asutatud ja 1924. aastast kõrgema õppeasutusena tegutsenud kunstikooli Pallas järglane. Nüüdne kõrgkool on moodustatud 1. augustil 2000, asub
Tartus aadressil Tähe 38b ja
seal õpib praegu 320 tudengit.

