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SAATEKS

Töö on kunst ja kunst on töö. Pea kõik, mida me teeme, on töö – me loome uusi väärtusi, olgu
selleks siis vili põllul, korras kodu, kuivenduskraav, uus programmijupp või hoopis kunstiteos.
Ja samal ajal on see ka looming – rõõm ja saavutus, kui me seda vaid nii näha oskame.
Töö tulemus on ka meie äsja saja-aastaseks saanud vaba riik. See on meie rahva paljude põlvkondade ühislooming. Eesti Vabariik on pidanud õigust ja õiglust töösuhetes ning ohutut töötamist niivõrd oluliseks, et juba esimesel iseseisvusaastal alustasid tööd töökaitsekomissarid.
Nii peabki Tööinspektsioon 2018. aastal oma sajandat aastapäeva. Sünnipäeva tähistamiseks
kogusime kaante vahele valiku Eesti kunstnike teostest, mis kujutavad tööd – seda täiskasvanuelu
nii loomulikku osa.
Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. Võiksime otsida kunstiteost, mis defineerib Eesti rahva
töötamist. „Kõva töömees”, „kuldsete kätega meister”, „virk tüdruk” on ülim kiitus, mida läbi aegade
naabri, tuttava või tulevase minia-väimehe juures on hinnatud. Meie rahva üks tüvitekste on
A. H. Tammsaare „Tõde ja õigus”, kus ainuüksi I köites mainitakse sõna „töö” 444 korda. „Tee tööd
ja näe vaeva, siis tuleb armastus,” on tsitaat, mida iga koolilaps une pealt teab. Teise tüviteksti,
Oskar Lutsu Paunvere triloogia kangelane Joosep Toots sirgub krutskeid täis poisist tõsiseks ja
haritud põllumeheks ning seeläbi ka ihaldatud abikaasaks.
Töö on Eesti inimesele olnud püha. Sajandeid on raske töö toonud perele leiva lauale. Jutt mõisa
lohisevast köiest ei olnud kunagi suunatud töö enese, vaid ikka töösuhete ebaõigluse vastu. Eesti
Vabariigi iseseisvuse algusaastail oli just viljakas ja kvaliteetne töö see, mis aitas Eestist eduka
eksportiva riigi ehitada. Rahvuskaaslased, kes Teise maailmasõja jalus Siberisse küüditati või kes
Eestist põgenesid, töötasid ennast enamasti võõras ühiskonnas üles ja said lugupeetuiks just
tänu Eesti inimestele omase pühendunud töökusega.
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Nõukogude okupatsiooni aastail käsitleti tööd alati tõsise ja raske rahvamajanduse osana ning
enamasti läbi ideoloogilise prisma. Okupatsiooniaastail oli töö mõiste ümber palju sunnimehhanisme – töötamine oli kohustus, samas oli töö igaühele garanteeritud – oli see siis vajalik või
küsitava väärtusega tegevus. Ülikoolilõpetaja sai plaanimajanduses kindlaks määratud töökoha,
samas kartsid paljud kohustuslikku suunamist endale mittesobivasse asutusse või geograafilisse
punkti.
Tänapäeval ei taga keegi koolilõpetajale tööd ning noor põlvkond on harjunud mõttega raskustest töökoha leidmisel. Ühtviisi on kõigile selgeks saamas, et töökohti ja ameteid on inimesel elu
jooksul pigem enam kui vähem ning pidev ümber- ja täiendõpe kuulub tööelu juurde. Töösuhete
õiglust peetakse olulisemaks kui kunagi varem ning oma õiguse ja väärikuse eest ollakse valmis
ka seisma. Inimelu väärtuslikkus ja selle turvaline tagamine töökeskkonnas on taasiseseisvunud
riigi kodanikkonna teadvusse alles jõudmas.
Kuigi kujutava kunsti taotlused on eeskätt esteetilised, kajastavad kunstiteosed ka tegelikkuse
neid aspekte, mis torkavad silma eelkõige Tööinspektsiooni tööinspektorile kui ametnikule, kelle
ülesanne on aidata koostöös tööandja ja töötajaga luua turvaline töökeskkond. Töö- ja tehiskeskkond kannavad endas ka potentsiaalseid riske ja ohte, mis inimesest üle kasvades ähvardavad muuta töö kui loova alge omaenese vastandiks.
Tööinspektsiooni missioon on jälgida, et töö tegemine oleks tegijale ohutu ja tema tervis ei
saaks kannatada. Tööinspektorid on töötegijad nagu teisedki. Just omaenese igapäevase töö
kaudu seisab tööinspektor mitte ainult töötaja – olgu selleks tehasetööline, õpetaja, bussijuht,
arst, torulukksepp, ooperilaulja või pangapresident – tervise ja tööalase heaolu, vaid ka töö kui
sellise kõrgema mõtte kaitsel, mida kajastavad siin albumis esitatud kunstiteosed ja väga paljud
need, mis siia kaante vahele ei mahtunud.
Looming ja töö saadavad meid suurema osa elust. Loodan, et kunsti eeskujul pakub ka tööelu
üha rohkem loovat mõtlemist ja teeb meele rõõmsaks.
Rõõmu tööst ja kunstist!
Maret Maripuu
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TÖÖ TEEMA KUNSTIS

19. sajandil Euroopas esile kerkinud realism leidis ainese argielust, mille lahutamatu osa oli töötav
inimene. Tööstusrevolutsioon tõstis tähelepanu keskmesse linnakeskkonna koos üha laieneva
vabrikutööliste klassiga. Eestis tegeles 19. sajandi lõpul enamik põlisrahvast veel maaharimisega.
Esimesed eesti kunstnikud, kes kujutasid argiseid talutöid, olid kaksikvennad Paul ja Kristjan Raud.
20. sajandi alguses talutöö motiiv püsib ja nii leiabki meie kunstis arvukalt adra taga rassivaid
kündjaid, vikatiga heinalisi, sirbiga vilja lõikavaid või kartulivaol koogutavaid inimfiguure. On nii
realiteeditruumat lähenemist kujutatavale kui ka üldistavamat, ekspressiivsemat, käsitlust (Kuno
Veeber. Kartulivõtjad. 1918).
1930. aastate Eesti maalikunstis avaldub poeetilise realismi ajastu. Kunstnikud jäädvustavad lihtsaid inimesi (Kaarel Liimand. Lõikus. 1937), uue teemana ka agulis elavate vabriku- ja käsitööliste
tegemisi (Andrus Johani. Köögis. 1935). Kümnendi lõpul hakatakse käsitlema ka randlaste elu.
Vaikiva ajastu kultuuripoliitika keskendub kunstis rahvuslikele teemadele ja tööeestlusele, tehakse riigijuhtide ja kultuuritegelaste portreid, kujutatakse Vabadussõda, tellitakse usulise sisuga
teoseid. Riigi kunstiostude üle otsustavad üha enam ametnikud ning kohati riigivanem Konstantin
Päts isiklikult (August Jansen. Tööstus ja põllundus. 1937).
Nõukogude okupatsioon pani kujutavas kunstis suurt rõhku tööteemale, oli ju tegu töörahva
riigiga. Uus riigivõim korraldas temaatiliste ideekavandite võistlusi (Richar Uutmaa. Rukkilõikajad.
1941). Saksa okupatsioon jättis tööteema kunstis endiselt aukohale. Haridusdirektoorium andis kunstnikele tellimusi maatöö kujutamiseks (Eerik Haamer. Angerjapüüdjad. 1942) ning korraldas temaatilise näituse „Eesti maa ja linn”. Maalikunstis näeb varasemale poeetilisele realismile omaseid jooni,
ent puudub hilisema ametliku kunsti õõnes paatoslikkus.
Sõja järel saavad sotsrealistlike võtete juurutajateks kunstnikud, kes olid mobiliseeritud Punaarmeesse ja koondati hiljem Jaroslavli. Sotsrealismi rakendati kollektiivse töömeetodiga, kus ühe
teosega töötas grupp kunstnikke. Peatselt algasid stalinlikud repressioonid ja süüdistused formalismis, kogu varasem kultuur tunnistati kodanlik-natsionalistlikuks (Rudolf Sepp. Voldemar Ermi
portree. 1947). Kunstiteoste sisu allutati rangele ideekontrollile, rõhutati eesti ja vene rahva ammust sõprust (Ilmar Kimm, Ants Viidalepp. Akadeemik Nikolai Burdenko operatsiooni teostamas
Tartu Ülikoolis. 1952) ning sotsialistliku ülesehitustöö tähtsust (Priidu Aavik, Alo Hoidre, Lepo
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Mikko. ENSV tõusev tööstus. 1950–1951). Kunstnikud jäädvustasid tööeesrindlasi ja stahhanovlasi,
pintslikiri pidi olema vaoshoitud ning kujutis antud fotograafilise täpsusega. Süüdistused tabasid
paljusid pallaslasi, kes heideti Kunstnike Liidust välja.
NLKP XX kongress 1956. aastal tegi lõpu kõige karmimatele stalinismiaja meetmetele, vangistusest ja asumiselt saabusid tagasi represseeritud. Teaduslik-tehniline revolutsioon ja muutunud
majanduslikud eesmärgid, samuti teistest sotsmaadest pärit kunstiajakirjad mõjutasid moderniseerima siinset kunstimudelit. Uueks ametlikuks suunaks sai karm stiil. Maalikunstis näeme lihtsustatud vormiga ja kontuuritatud figuure, kontrastsemat koloriiti ja tinglikumat pildiruumi
(Nikolai Kormašov. Raudbetoon. 1965). Kriitikute meelissõnaks saab kaasaegsuse nõue, mõne autori puhul suudetakse alla neelata isegi abstraktse kunsti võtted (Elmar Kits. Muusika. 1961–1962).
Nii nagu kirjanduses õpiti lugema autori mõtteid ridade vahelt, otsiti ka kujutavas kunstis alltekste ja kriitilist suhtumist ümbritsevasse. Kasutati sürreaalset ja allegoorilist pildikeelt (Jüri Arrak.
Ehitajad. 1973; Lembit Sarapuu. Jaamaülem. 1976; Ludmilla Siim. Planeerijad. 1975). Realismi
kaasajastatud variandiks sai 1970. aastatel Lääne kunstist siia jõudnud hüperrealism (Jaan Elken.
Laupäevak. Vitriinide pesemine. 1980). Kunstnike survestamiseks korraldati 1970. aastatel näitused „Inimene ja põld”, „Inimene ja tehas”, „Me ehitame kommunismi”, kus eksponeeritud teoste
side teemaga oli sageli pigem formaalne. 1980. aastate stagnatsiooniaeg lõi pinnase teisitimõtlemisele, mille lõpptulemus oli 20. augustil 1991 Eesti iseseisvuse väljakuulutamine (Enn Põldroos.
Linnuse rajamine. 1984; Leonhard Lapin. Õhtumaa loojang. 1988).
Uus aeg ei piiranud kunstnikke vormi- ja sisunõuetega, ei eksisteerinud eelisteemasid. Kujutava
kunsti vallutasid 1990. aastatel uued meediumid video, foto ja installatsioon, tegeldi ajaloolise
ja individuaalse mäluga. Uuel aastatuhandel muutus aktuaalsemaks sotsiaalne temaatika, millele
läheneti kohati humoristlikus võtmes. (Kaido Ole. Nimeta CLVI. 2000; August Künnapu. Vastuvõtt.
2013). Kunstnike suhe teemasse oli analüüsivam, suhestuti kriitiliselt päevapoliitika sündmustega
ja uuriti nende mõju inimeste „päris” eludele (Marge Monko. Ma ei söö lilli. 2009; Flo Kasearu.
Töötus lahutab meid. 2010).
Eesti Vabariigi sünni ajal püstitas kirjanik Friedebert Tuglas riigi kultuuripoliitikale nõudmise, et
toetades kunsti, ei pea riik kunstilt nõudma vastutoetust, ta ei pea tegema teda poliitiliseks orjaks.
Nüüdisaja kunst sekkub meid ümbritsevasse ellu, osutab ebakohtadele, kuid ei paku lahendusi. Kunstnik on kui kanaarilind. Või nagu maalikunstnik Valve Janov on öelnud: kunstniku asi
on tundlik olla.
Tiiu Talvistu
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KUNO VEEBER sündis saksastunud mõisavalitseja perekonnas. Varane kunstihuvi viis ta õppima
Ants Laikmaa ateljeekooli. 1917. aastal lõpetas ta gümnaasiumi ning astus Tartu Ülikooli, et
õppida arstiteadust, kuid alanud Saksa okupatsioon tegi õpingutele lõpu. 1919. aastast oli ta
Vabadussõjas, mille tõttu katkesid perekondlikud sidemed. Tallinna vahipataljoni ambulantsi
velskrina õnnestus Veeberil õhtuti käia Nikolai Triigi juures joonistamas. 1922. aastal astus
Veeber Pallase Kunstikooli, mille lõpetas esimeses lennus 1924. aastal. Sügisel siirdus ta Pariisi
ennast täiendama, kus töötas põhiliselt André Lhote’i stuudios. Majanduslik kitsikus tõi kaasa
haigestumise ja varajase surma kopsuhaigusesse, mis neil aastail viis nii mõnegi teise noore
kunstiande. Tema abikaasa oli Pallase lõpetanud graafik Agathe Veeber.
„Kartulivõtjate” ainering oli Kuno Veeberile, kelle lapsepõlv möödus mitmes mõisas, tuttav
tegevus. Maaolustik oli südamelähedane paljudele tema põlvkonna kunstnikele, kuna enamik
neist oli pärit maalt. Nii näemegi Eesti kunstis rohkelt maaelu ja talumaastikke kujutavaid
kompositsioone. Kartulivõtjaid, kündjaid, rukkilõikajaid ja heinaniitjaid on kujutanud paljud
kunstnikud eri riigikordade ajal. Enamasti seostub kartulivõtt sombuse sügisilmaga, kus domineerib porikarva pruunikas koloriit ja põllul näeb raske töö all kookus inimfiguure. Veeberi
maal mõjub nende stseenide kõrval kui värskendav tuuleõhk. Noor, veel alles kunstnikuteed
alustav Veeber üllatab nii maali koloriidivalikuga kui ka julge figuuride stilisatsiooniga. Ka siin
näeme põllul kummargil inimesi, kuid taevas nende taga kumab heledates lillakates toonides,
mille peegeldus on ka kartulivaod värvinud tumevioletseiks.

Kuno Veeber (1898–1929). Kartulivõtjad. 1918.
Õli, lõuend. 70,5 × 86. Eesti Kunstimuuseum >
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ANDRUS JOHANI oli erinevalt paljudest Pallase kunstikoolis õppinud kunstnikest Tallinnas
sündinud linnapoiss. Ta alustas kunstiõpinguid esmalt Riigi Kunsttööstuskoolis, kus tekkis
sõprus kooli- ja aatekaaslase Kaarel Liimandiga, kes oli maapoiss. Nende maailmavaatelised seisukohad olid mõjutatud vasakpoolsest liikumisest ja see määras ka nende hilisema
saatuse. Ühiselt otsustati jätkata kunstiõpinguid Tartus Pallase Kõrgemas Kunstikoolis, mille
lõpudiplomini jõuti 1933. aastal. Nende looming sobitus 1930. aastate Eesti kunstis poeetilise
realismi kaanonisse, mis ammutas ainest tavaliste inimeste igapäevatööst ja -elust. Johani
maalide linlik keskkond pärineb pigem agulimiljööst kui nooblist kesklinnast. Maailmavaatelised
tõekspidamised viisid Johani 1941. aastal hävituspataljoni ridadesse, vangi langenuna hukati ta
18. augustil Tartu lähistel, samal aastal hukkus rindel ka Liimand.
Johani maalide kangelased on sageli tema lähikondlased, neil näeb kunstniku kingsepast isa,
koduseid töid tegevat ema või hilisematel maalidel ka kunstniku abikaasat Helene JohaniMugastot. Maal „Köögis” kujutab traditsiooniliselt naiste pärusmaaks peetavat keskkonda. Sel
ajal nimetati naisi sageli ka õrnemaks sooks ning kodu oli nende kuningriik. Maalil on köögi
valitsejaks ja koduste tööde tegijaks kunstniku abikaasa vennatütar Helga Mugasto. Kunstnik
kujutab toonastele traditsioonilistele arusaamadele vastavat naist valge rätiku ja põllega usinalt
köögis askeldamas. Samal ajal on naise pilk pööratud kõrvale, ta mõtted on uitamas justkui
teises reaalsuses, mis ei piirdu söögitegemise, koristamise ja mustade nõudega. Interjöör on
maalitud Johanile omastes tumedates toonides, maalil kujutatud köök ei kuulu jõukale, vaid
pigem ots otsaga kokku tulevale perele. Johani pöörab suurt tähelepanu nii teose maalilistele
kui ka emotsionaalsetele väärtustele, ta ei fikseeri kainelt ja asjalikult jäädvustatavat motiivi,
vaid lisab sellele poeetilise üldistuse.

Andrus Johani (1906–1941). Köögis. 1935.
Õli, lõuend. 95 × 82. Eesti Kunstimuuseum >
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KAAREL LIIMAND sündis Rapla lähistel. Lapsena kasvatas teda peamiselt isa, kuna kehva tervise tõttu
ei suutnud ta talutöid teha. Isa suri, kui poeg oli vaid nelja-aastane. Talulapsed olid harjunud varakult koduses majapidamises abiks olema, nii oli ka Liimandi üks esimesi kohustusi
karjas käia. Pere märkas tema kunstiandi ja Liimand alustas 1921. aastal õpinguid Tallinnas
Riigi Kunsttööstuskoolis, kus ta spetsialiseerus dekoratiivmaalile. Koos sõbra ja koolikaaslase Andrus Johaniga astusid nad 1926. aastal õppima Tartusse Pallasesse, kus nende maaliõpetajaks oli kuni kooli lõpetamiseni 1933. aastal Ado Vabbe. 1935. aastast oli Liimand Pallase
õppejõud, aga pärast Nõukogude riigipööret sai temast tänu vasakpoolsetele vaadetele
K. Mäe nimeliseks Riigi Kõrgemaks Kunstikooliks ümber nimetatud kooli direktori asetäitja.
Tema abikaasa oli Pallase graafikuna lõpetanud Aino Bach. Liimand langes 1941. aastal hävituspataljoni ridades Pihkva all.
Pallase lõputööde komplekti kuulus Liimandil kompositsioon „Kartulivõtjad”. Kunstiajaloolane
Hilja Läti on kirjutanud, et sellest maalist sai alguse kunstniku huvi jäädvustada töötavaid maainimesi. Ta tõdeb, et mitmeid järgnevaid kompositsioone läbib lõikuseteema. Liimand eelistab
looduses augustikuiseid pooltoone, kus põllud on tõmbunud kollakaks. Ta kasutab sageli
töödes klassikalist kolmefiguurilist püramidaalset kompositsiooni, mis iseloomustab ka maali
„Lõikus” (tuntud ka kui „Põllul” ja „Hilissuvi”). Me ei näe maalil higiseid tööd rassivaid figuure,
vaid poeetilist stseeni, kus töö on pigem selle tegijat ülendav tegevus. Inimeste näod väljendavad suursugust rahu, nad on loodusega harmoonilises kooskõlas. Neid ümbritsev maastik mõjub romantiliselt, meenutades mõneti teatri kulisse. Koloriidis domineerivad liimandlikud rohekas-sinakad toonid, millesse toovad kontrasti inimeste punakad, kollakad ja sinakad
riided. Liimand on üks silmapaistvamaid elulähedast ainestikku käsitlenud kunstnikke meie
1930. aastate kunstis.

Kaarel Liimand (1906–1941). Lõikus. 1937.
Õli, lõuend. 100 × 73,2. Tartu Kunstimuuseum >
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KRISTJAN RAUA kaksikvend oli Düsseldorfi Kunstiakadeemia 1894. aastal lõpetanud maalikunstnik Paul Raud. Aasta varem alustas Kristjan oma kunstiõpinguid esmalt Peterburi Kunstide
Akadeemias, seejärel Düsseldorfi Kunstiakadeemias, kuid tema kunstiliste tõekspidamiste
kujunemise paigaks sai 20. sajandi alguse München, kus ta õppis Anton Ažbé kunstikoolis ja
seejärel kunstiakadeemias. München oli möödunud sajandivahetuse kunstiuuenduste keskpunkt, kus vaimustuti juugendilikust vormiüldistusest ja sümbolistlikest teemadest. Kristjan
Raud oli 1904 kodumaale naastes aktiivne ka ühiskondlikus tegevuses, lüües hoogsalt kaasa
Eesti Rahva Muuseumi asutamises. Siit sai ta kogu järgnevaks eluks kaasa huvi eesti mütoloogia ja eriti eepose „Kalevipoeg” vastu, mille illustreeritud väljaanne ilmus kunstniku söejoonistustega 1935. aastal. Töötas aastatel 1919–1924 Haridusministeeriumis kunsti- ja muinsuse
osakonna juhatajana ja riigi muuseumide korraldajana, seejärel muinsusvalituse juhatajana.
Kristjan Raud on eelkõige tuntud kui joonistaja, kelle loomingus on vaid mõned temperamaalid. „Pesu” argine temaatika on Raua nende aastate loomingus erandlik, kuid seda seob kunstnikule omane sügavtõsine suhtumine motiivi. Raud justkui heroiseeriks argist pesu kuivama
riputamise stseeni, seda rõhutab nii kompositsiooni suurejooneline lihtsus kui ka dekoratiivne
lahendus. Mai Levin on kirjutanud, et maal monumentaliseerib naiste igapäevast kodust tööd,
lisades, et maali loomise ajend võib-olla ka peaasjalikult värv. Tõepoolest köidavad kohe pilku
nööril kuivavad erksavärvilised palakad ja särgid. Pesu riputav naisfiguur on raualikult väljavenitatud, lakooniline ja antud suure üldistusega nii nagu ka maastik tema ümber, mis meenutab
Raua Kalevipoja-ainelisi motiive ning juhatab justkui sisse Pedaspea-Rigulda vanade talumajade tsükli. Raud on ise kõige tabavamalt iseloomustanud oma kunstiaateid 1937. aastal ilmunud
artiklis „Meie oma kunstist”, kus ta kirjutab: „Ainult see kunst on ürgjõuline, mis luuakse isikute
läbi, kes oma kahe jalaga seisavad rahva seas, tema rõõme ja kurbust ning muresid jagavad,
rahvaga ühes elavad ja surevad.”

Kristjan Raud (1865–1943). Pesu. 1937.
Tampera, lõuend. 79 × 109. Eesti Kunstimuuseum >
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AUGUST JANSENI kooliaeg oli seotud Narvaga, kus ta sai oma esmase kunstihariduse Stieglitzi
kunstikooli kohalikus filiaalis. Ta jätkas õpinguid esmalt 1900–1904 Peterburi Kunstide
Edendamise Seltsi kunstikoolis ja seejärel Peterburi Kunstide Akadeemias, mille lõpetas 1913.
aastal maalikunstnikuna. Asudes 1925. aastal tööle Riigi Kunsttööstuskooli õpetajana, sai
Jansenist Tallinna üks põhilisi maaliõppejõude, kes kandis edasi Vene realistliku maalikooli
traditsioone. Ta oli loominguliselt väga viljakas, lõi aktiivselt kaasa kunstielu korraldamisel ning
täitis eri riigivõimude ajal monumentaalmaali tellimusi. Aastatel 1925–1941 oli Janseni kodu
Kadriorus, tema tütar Ea Jansen oli tuntud kultuuriloolane.
1936. aastal võitis August Jansen Kultuurkapitali korraldatud konkursi Toompea valge saali
kaunistamiseks allegooriliste maalide paarikuga „Tööstus ja põllumajandus” ja „Võit”. Vast
renoveeritud saali ümberkujundamisel lähtuti hilisrenessansist, projekti autor oli konkursi
võitnud arhitekt Erich Jacoby ning teostajad Artur Perna ja Johan Ostrat. Saali uksepealsetesse
niššidesse sooviti leida vaikiva ajastu ideoloogiale vastavaid kunstiteoseid. Kunstnik August
Janseni rahvamajandust kujutaval tööl näeme viljavihkudega naisi, ehitajaid, kalureid, seppa
alasi taga ja sirkliga uut paremat elu kujundavat inseneri. Maalil on esindatud kõik olulisemad
riigi majandust edasi viivad tööstusharud. Sinises, helget tulevikku sümboliseerivas taevas
segunevad rünkpilved tehaste korstnatest tõusva suitsuga. Paatoslikkus ja ülepaisutatud
illustratiivsus mõjuvad eriti anakronistlikult antiikseid allegooriaid kasutavas kompositsioonis
„Võit”, kus kaarikul on võidujumalannaks blond eesti talutüdruk, kelle saatjaks atleetlik rahvuseepose kangelane Kalevipoeg. Kompositsioonide anakronistlik lahendus oli ilmselt üks
põhjusi, mis mõjutas toonast otsust jätta maalid valgesse saali üles panemata. Teosed jõudsid
n-ö kunstiajaloolise eksperimendi korras oma ettenähtud kohtadesse 2013. aastal, kui ruumi
taas renoveeriti. Eesti Kunstiakadeemia rektor, akadeemik Mart Kalm, kes oli muinsuskaitse
eritingimuste koostaja, kirjutas sel puhul: „Usun, et Pätsile meeldinuks kindlasti näha eestlust
antiikses rüüs igavikuliseks ülistatuna, ent toonase modernismimõjulise kunstiringkonna pani
see punastama. Nii nagu saali sisearhitektuur oli arhitektuuriringkonna meelest talumatult
vanamoodne, olid tõenäoliselt Janseni maalid sama kunstirahva silmis.” Janseni kompositsioonid mõjuvad kui ideoloogiliselt mõjutatud kunsti hoiatav näide.
August Jansen (1881–1957). Tööstus ja põllundus.
Lünettmaal Toompea lossi valge saali tarvis. 1937.
Õli, lõuend. 110 × 204. Eesti Kunstimuuseum >
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RICHARD UUTMAA oli pärit Põhja-Eesti rannikult Altjast. 1928. aastal asus ta õppima Kõrgemasse
Kunstikooli Pallas, mille lõpetas 1935 Nikolai Triigi õpilasena. Uutmaa isa oli meremees ning nii
kasvas Uutmaa ümbruses, mis soodustas tema hilisemat huvi mere- ja kaluritemaatika vastu.
1930. aastate Eesti kunstis tõusis tänu Uutmaale, Eerik Haamerile ja Richard Sagritsale uueks
suundumuseks seni valitsenud maatöö- ja aguliteema kõrvale randlaste eluolu kujutamine.
Maali „Rukkilõikajad” eksponeeris Uutmaa koos kompositsioonidega „Lambaniitjad” ja „Võrguparandajad” 1941. aastal Tallinna Kunstihoones toimunud kunsti kevadnäitusel. See oli aeg,
mil sõda ei olnud veel alanud, kuid Eesti kuulus juba Nõukogude Liidu koosseisu. Kõik kolm
mõõtmetelt suurt maali kujutasid siinseid traditsioonilisi töid, maalidel lõikasid inimesed vilja,
niitsid lambaid ja parandasid võrke. Kõik meenutas endist rahulikku Eesti aega ja sobitus 1930.
aastate poeetilise realismi kaanonisse. Uues nõukogude ajas omandasid maalid aga nostalgia
ja mõneti ehk ka sõnatu vastuhaku värvingu. „Rukkilõikajad” oma pilvitu, särava sinise taevaga,
põllul sirbiga rukist lõikavate naiste, taamal vikatiga mehe ning esiplaanil muretult istuvate
poisikestega sümboliseeriks justkui traditsioonide jätkumist. Maastik ja inimesed seostuvad
eestlaslikuga ja kodumaaga, mida uus nõukogude aeg ei olnud suutnud murda. Teosest
toonane ostukomisjon rahvuslikke alltekste ei otsinud, pigem köitis komisjoni tööteema ja
nii osteti maal Eesti Kunstimuuseumi kogusse. Eero Epner on leidnud, et Uutmaa tegi oma
maaliga ka poliitilise avalduse. Nimelt: töö vasakus allnurgas olevas poisikeste rühmas on
ühel poisil seljas lipusinine särk, jalas mustad püksid ja istumise alla laotatud valge lina. Kas
see nii oli, ei ole võimalik autorilt enam küsida.

Richard Uutmaa (1905–1977). Rukkilõikajad. 1941.
Õli, lõuend. 103,5 × 118,5. Eesti Kunstimuuseum >
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EERIK HAAMER sündis ja kasvas Saaremaal Kuressaares. Ta astus 1930. aastal Kõrgemasse Kunstikooli Pallas, mille lõpetas 1935. aastal Nikolai Triigi õpilasena. Töötas seejärel Tartu koolides
joonistusõpetajana ning oli 1941–1944 Tallinna Rakenduskunsti Kooli õppejõud. Haamer on
üks monumentaalsemaid meretemaatika käsitlejaid. Tema motiivide allikaks kujunes Saaremaa kõrval Ruhnu saar oma looduse ja elanikega. 1944. aastal jõudis paadipõgenikuna Rootsi,
kus jätkas kalurite temaatikaga, kujutades hiljem humoristlikus võtmes kohalikku eluolu. Ühe
esimese pagulaskunstnikuna eksponeeriti tema sõjaeelseid maale, sh „Angerjapüüdjaid”, 1956.
aastal eesti kunstinäitusel Moskvas.
„Angerjapüüdjad” sai Saksa okupatsiooni aegse Haridusdirektooriumi ideekavandite võistlusel
esimese preemia ning kunstnik pani töö välja 1942. aasta sügisnäitusel. Maali ainest kogus
Haamer sama aasta suvel Saaremaal. Töö kujutab sombust ilma rahutult lainetava merega.
Ülevalt alla nähtud rakursiga kompositsiooni keskmes on väikese kaluripaadis ninas kolm
meest angerjamõrda tühjendamas, taamal teine paat kaluritega. Reeli Kõiv mainib kunstniku
monograafias (2008), et Haamer olevat kalurite kujutamisel kasutanud modelle, kelleks olid
sugulane Artur Veisserik, vene sõjavang ja Muhu kalur Smuul. Toonases näitusearvustuses
kirjutas Alfred Vaga, et kunstnik maalis oma kõige suurema töö pisikeses elutoas, kus puudus
vajalik distants ja valgus. Vaatamata kehvadele töötingimustele on tulemuseks kunstiteadlase
Mai Levini sõnul „ülemlaul merele, tööle, töömeestele”.

Eerik Haamer (1908–1994). Angerjapüüdjad. 1942.
Õli, lõuend. 201 × 180,7. Eesti Kunstimuuseum >
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RUDOLF SEPP sündis Võrumaal. Esmalt õppis ta Tartus A. Nieländeri muusikakoolis, kuid 1923. aastal
asus Nikolai Triigi ja Konrad Mäe juhendamisel õppima Pallasesse, lõpetades kooli alles 1938.
aastal Ado Vabbe meistriateljee õpilasena. Õppimisse tekkisid Sepal pausid, kuna vahepeal
oli vaja teenida raha, et maksta õppemaksu, tegutses ju Pallas asutamisest kuni sulgemiseni
erakoolina. Nõukogude võimu aastatel töötas Sepp mitmes teatris dekoraatorina ning Stalini
repressioonide aastatel 1951–1956 oli ta Kunstnike Liidu nimekirjast kustutatud nagu enamik
endisi pallaslasi. Kunstnikuna oli tema tugevam ala psühholoogiline portree.
1947. aastal oli suurte mööndustega veel võimalik, et kunstnik maalis kunstiteadlase, toonase
Tartu Riikliku Kunstimuuseumi direktori Voldemar Ermi (1905–1994) portree. Sepp kujutas
portreteeritavat kirjutuslaua taga, millel raamatuvirn ja kirjatarbed. Stalinlike repressioonide
ajal kadusid haritlasete portreed soovitatavast temaatilisest nimekirjast, nende asemel keskenduti eesrindlike tööliste ja kolhoosnike jäädvustamisele. Voldemar Ermi portree on maalitud
traditsioonilises 1930. aastatel väljakujunenud pallasliku maalilise maali võtmes. Kirjutuslaua
taga istuv prillidega intelligentsi esindaja uurib tähelepanelikult käes olevat reproduktsiooni,
tema ees raamat, mille kaanel oleva pealkirja katke viitab impressionistidele. Tegu oli kunstnikega, kelle looming Stalini korra karmistumise ajal Ermitaaži ekspositsioonist 1948. aastal
eemaldati. Ermi selja taga paistab skulptuur, mis kujutab naisakti kalaga. Skulptuuri autor on
skulptor Anton Starkopf, kes 1950. aastal vallandati Tartu Kunstiinstituudi õppejõudude seast
ja kelle looming sattus põlu alla. Sepa maal on valminud veidi enne suuri repressioone, mis
tõi kaasa vangistamised, küüditamise ja Tartu Riikliku Kunstiinstituudi sulgemise. Kabineti
vaikuses valitseb hetkel veel rahu ja seal istuv Voldemar Erm ei ole veel sattunud ränga kriitika
alla, mis viis ka tema Tartu Kunstimuuseumi direktori ametikohalt.

Rudolf Sepp (1902–1980). Voldemar Ermi portree. 1947.
Õli, lõuend. 82,5 × 100,5. Tartu Kunstimuuseum >
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KOLLEKTIIVNE TÖÖMEETOD tuli kunsti koos nõukogude korraga. Üheks esimeseks ühiseks ettevõtmiseks said 1947. aasta alguses Balti jaama ootesaali seinamaalid (hävinud). Kõige tuntum ühistöö on 1947. aastal valminud Estonia teatri laemaal, mille autorid olid Evald Okas,
Richard Sagrits ja Elmar Kits. Okas ja Sagrits olid sotsrealismiga tutvunud Nõukogude tagalas,
Kits oli aga Saksa okupatsiooni aja üle elanud Eestis. Samal põhimõttel oli kokku pandud
ka maali „ENSV tõusev tööstus” loojate ring. Selline valik tagas ideoloogiliselt kindlamate ja
sotsrealismi kaanoniga harjunud kunstnike kontrolli ühise töö üle. Priidu Aavik oli Pallase
kunstikooli 1938. aasta lennust, Alo Hoidre oli õppinud Riigi Kunsttööstuskoolis litograafiat ja
Riigi Kõrgemas Kunstikoolis graafikat. Mõlemad olid mobiliseeritud Punaarmeesse. Aavik oli
Jaroslavli kunstnike kollektiivi liige ja üks Eesti Kunstnke Liidu asutajaid, hiljem Tartu Riikliku
Kunstiinstituudi direktor. Hoidre võitles Eesti laskurkorpusese ridades, õpetas 1944–1982 Eesti
Riiklikus Kunstiinstituudis. Sai 1990 Kr. Raua preemia. Kolmas liige Lepo Mikko lõpetas 1939.
aastal Pallase kunstikooli ning oli sõja-aastatel Eestis, töötas alates 1944 kuni surmani Eesti
Kunstiakadeemias maaliõppejõuna. Mikkol olid suurepärased oskused figuraalsete tööde
maalimisel ning tema anne sobis monumentaalsete kompositsioonide teostamiseks. Sai 1976
Kr. Raua preemia.
Kompositsioon „ENSV tõusev tööstus” vastas ajastu püstitatud ideoloogilistele ja majanduslikele nõudmistele, kus ühiskonna arengu veduriks oli just tööstuse arendamine. Sotsialistlik
realism kui nõukogude kunsti meetod pidi olema seotud ühiskondliku ümberehitustööga
ning suurtööstuse rajamine oli hoob, mis aitas püstitatud eesmärke ellu viia. Maalil keeb
töö – keevitatakse torusid, tehase projekteerijad uurivad jooniseid, kraana ümber askeldavad järjekordse materjalilasti valmispanijad. Näeme juba kõrgustesse küünitavaid korstnaid, millest
tõuseb tossu. Suurtööstus, mille ettevõtteid rajati Ida-Eesti põlevkivimaardlate lähistele, vajas
rohkelt töökäsi. Inimesi toodi sisse n-ö kodumaa avarustest, nõukogulik rahvuste integratsioon aitas kaasa uue nõukogude inimese kasvatamisele. Maalist õhkab paatoslikkust, ülevat
meeleolu, töö oleks justkui pidupäev, mil ehitatakse helget homset.

Priidu Aavik (1905–1991), Alo Hoidre (1916–1993), Lepo Mikko (1911–1978).
ENSV tõusev tööstus. 1950–1951.
Õli, lõuend. 200 × 300. Eesti Kunstimuuseum >
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ILMAR KIMM saabus Eestisse Venemaalt. Ta alustas kunstiõpinguid 1936. aastal Leningradis Ülevenemaalises Kunstiakadeemia kunstikoolis ja 1939 Ülevenemaalises Kunstiakadeemias. Sõjas
haavata saamise tõttu jätkas ta kunstiõpinguid ja lõpetas Ilja Repini nimelise kunstiinstituudi.
1948. aastal tuli Kimm Eestisse ja töötas aastakümneid Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis
õppejõuna, olles 1963–1983 maalikateedri juhataja. 1973. aastal sai Kr. Raua preemia.
ANTS VIIDALEPP alustas kunstiõpinguid esmalt Tallinna Kujutava ja Rakenduskunsti Koolis
ning jätkas 1943. aastast Tartus, kus avati Kõrgemad Kujutava Kunsti Kursused. Lõpudiplomi
sai Tartu Riiklikust Kunstiinstituudist 1948. aastal.
Sotsrealismi viljeleva Kimmi ja noorukese andeka figuurimaalija Ants Viidalepa viis kokku
Stalini ajal populaarne kollektiivne töömeetod. Ühistöö teema on seekord ajalooline: kunstnikud kujutavad Tartu Ülikoolis õppinud ja töötanud Vene neurokirurgia rajajat Nikolai
Burdenkot (1876–1946). Neil aastail rõhutati Venemaa ja Eesti ajaloolisi sidemeid ning pöörati
tähelepanu vene rahvuse esindajate rollile Eesti varasemas ajaloos. Burdenko sobis selleks
ideaalselt, ta töötas 1918. aastast Nõukogude Venemaal, kus oli 1937–1946 Punaarmee peakirurg. Kimmi ja Viidalepa maal kujutab Burdenkot Tartu Ülikoolis, ilmselt endises haavakliinikus Toomel, teostamas näidisoperatsiooni. Teda abistab suur arstidest ja õdedest koosnev
meeskond, kes innukalt jälgivad ja assisteerivad kirurgi. Anatoomilise teatri read on täidetud
üliõpilastega, kellest osa elab kaasa suisa püsti seistes. Aknast langev valgus toob esile operatsioonilaua ümber toimuva. „Eesti kunstiajaloo” 2. köites (1970) väideti, et maal annab kujutatud tegevuse edasi veenvalt ja asjalikult, samas tehti siis juba märkus, et maalilises käsitluses
esineb kuivust ja värvivaesust. Tartus Toomemäel seisis nõukogude ajal skulptorite August
Vommi ja Lagle Israeli valmistatud Burdenko büst ja praegune Veski tänav kandis tema nime.

Ilmar Kimm (1920–2011), Ants Viidalepp (1921–2012).
Akadeemik Nikolai Burdenko operatsiooni teostamas Tartu Ülikoolis. 1952.
Õli, lõuend. 191 × 239. Eesti Kunstimuuseum >
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ELMAR KITS lõpetas Kõrgema Kunstikooli Pallas rekordiliselt lühikese ajaga, vaid nelja aastaga
jõudis ta Ado Vabbe meistriateljeest lõpudiplomini 1939. aastal. Kunstnik oli sõja-aastatel
Eestis, seejärel töötas Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis õppejõuna. Tema maalijaannet kasutati paljude tellimustööde täitmisel. 1947. aastal oli koos Evald Okase ja Richard Sagritsaga
esimese suure sotsrealistliku laemaali autoriks Estonia teatris. Kits oli sulaajal üks radikaalsemaid kunstiuuendajaid, maalides poolabstraktseid kompositsioone. Ta manifesteeris oma
ametliku kunsti piire nihutava loominguga 1966. aastal toimunud isikunäitusel, mis raputas
nii vaatajaid kui ka kunstiametnikke. Maalikunstnikud on ka tema abikaasa Linda Kits-Mägi
ja tütar Saskia Kasemaa.
Kunstniku uuenev maalikeel, kus näeb tugevasti stiliseeritud figuure, tuleb selgelt esile 1960.
aastate algul valminud tellimustöös „Muusika, ballett, kujutav kunst”. Kompositsioon kujutab
kauneid kunste ja nendega tegelejaid, näeme stiliseeritud figuuride gruppe, mis vahelduvad
fantaasiakujundite ja abstraktsete pindadega. Abstraktsionism oli ju realismi ametlikuks kunstidoktriiniks kehtestanud nõukogude kunsti kõige suurem vaenlane. Kitse uudne lähenemine
kujutatavale murendas väljakujunenud kaanonit. Kuna tegu oli tunnustatud kunstnikuga,
siis ei saanud talle heita ette kunstilist küündimatust. Maal on küll ajastule iseloomulikult
helge, kuid selles puudub õõnes paatos, on tunda imetlust valdkonna tegijate vastu. Kits
maalib muusikuid, balletiartiste ja kunstnikke nende igapäevase tegevuse juures, harjutamas
muusikapala ja tantsusamme ning maalimas. Kunstniku maalikeel ja valgusekäsitlus muudab
artistide argise tegevuse erakordseks, andes stseenile pühaliku meeleolu. Maali tagafooni
moodustab suureruudulistest akendest klaassein, mis iseloomustas toonaseid uusehitisi.
1959. aastal valminud Tartu Kunstnike Majas, kuhu Elmar Kits oma perega kolis, olid kunstnike ateljeedes analoogsed suured aknad. Hele valgus on ujutanud üle kõik stuudioruumid,
muutes figuurid suisa efemeerseteks. Kits on muusikahelid oma töös maalinud tajutavaks.
Muusikaga oli kunstnikul ka endal tugev side, nimelt oli ta hea viiulimängija ning tema poegadest kasvasid muusikud.

Elmar Kits (1913–1972). Muusika.
Osa kolmeosalisest pannoost „Muusika, ballett, kujutav kunst”. 1961–1962.
Õli, lõuend. 119 × 180. Eesti Kunstimuuseum >
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NIKOLAI KORMAŠOV sündis Vladimiri oblastis Muromi lähistel. Alustas kunstiõpinguid 1947. aastal
Ivanovo kunstikoolis, mille lõpetamise järel tuli Eesti Riiklikusse Kunstiinstituuti maali õppima, lõpetades 1957. aastal. Tema kunstiõpingud jäid küll Stalini aega, kuid lõpetamisel oli
alanud juba sulaaeg, mis kehtestas ka kunstis uued kaanonid. Eestisse elama jäänud kunstnik
haaras muutustest kohe kinni ning arendas välja oma isikupärase, tugevalt ekspressiivse ja
monumentaalse vormikasutusega kunstikeele. Oli vene ikoonimaali üks parimaid tundjaid
Eestis. Saanud oma loomingu eest 1973 Kr. Raua preemia. Tema abikaasa Luule Kormašova
on keraamik ja pojad Andrei ja Orest kunstnikud.
1960. aastaid on iseloomustatud kui teaduse ja tehnika revolutsiooni ajajärku, mille juhatas
kümnendi alguses sisse esimese inimese lend kosmosesse. Võrreldes Stalini ajaga olid eesmärgid muutunud, uus narratiiv keskendus helge tuleviku ehitamisele, mille lõppeesmärgiks
oli kommunism. Neid ideid kujutavas kunstis sai väljendada endiselt realistlik pildikeel, kuid
taanduma pidi illustratiivsus. Selle asemele nihkus vorme üldistav laad, mille keskmes oli
uus jõuline inimtüüp, kes viib ellu parema elu ehitamise deviisi. See oli aeg, mil Tallinnas
Mustamäel kerkis esimene modernismiajale iseloomulik elamurajoon, kus majad valmisid
tüüpprojektide põhjal, unifitseeritud ehitusdetailidest, mida tootis Tallinna Majaehituskombinaat. 1957. aastal võeti Eesti NSVs vastu määrus, mis nägi ette korteripuuduse likvideerimise
12 aastaga. Maal „Raudbetoon”, mis on suurepärane karmi stiili näide, toob selgelt esile erinevuse sotsrealislikust natuuri järgivast maalikeelest. Me näeme töös justkui riste meenutavaid
betoonsambaid ja massiivseid majaplokke. Ehitustandril askeldavad proportsioonidelt tunduvalt väiksemad inimfiguurid. Maali koloriit on erakordselt diskreetne, domineerivad hallikad ja
sinakad toonid. Samas puudub maalis õõnes paatos, pigem näeme lüürilist monumentaalsust.
Neil aastail pöördus Kormašov uusehituse temaatika poole korduvalt, näeme tema maalidel
jõulist noore ehitaja figuuri, aga ka filosoofilist mõtisklust uue ja vana elu kokkupõrkest. Kormašovi maalides on sageli tuntav religioosne lähenemine kujutatavale. Tema 1960. aastate
loomingule pühendatud näitus Kumu kunstimuuseumis kandis pealkirja „Pühalik kaasaeg”,
mis iseloomustab suurepäraselt kunstniku loomingu lähtepunkte.

Nikolai Kormašov (1929–2012). Raudbetoon. 1965.
Õli, lõuend. 135,5 × 144. Eesti Kunstimuuseum >
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JÜRI ARRAK lõpetas 1955. aastal Tallinna Mäetehnikumi. Aastatel 1961–1966 õppis ta Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis metallehistööd. Kuulus kunstirühmitusse ANK’64. Tema põhialaks
kujutavas kunstis kujunesid maal ja graafika. On saanud 1990 Kr. Raua preemia ja 1997
K. Mäe medali. Arraku tunnustegelaseks kujunes varastel aastatel haraliste juustega maskinimene, tema maale iseloomustanud kontrastsete värvipindade tõttu on teda nimetatud
suisa „koloriididissidendiks”. Arraku pildikeel on sürrealistlik, see kõnetab vaatajat allegooria
võtmes. Tema töödes on ajastu mentaalsust, mis võib kohati olla ühiskonnakriitiline, hilisemal ajal sageli religioosse alavarjundiga. Arrak jutustab meile lugusid, mida igal vaatajal on
võimalik erinevalt tõlgendada.
Maalil „Ehitajad” näeme intensiivse sinise taeva foonil ristkülikukujulistest detailidest konstruktsiooni sellel askeldavate meesfiguuridega. Allpool asuvad mehed upitavad detaile üleval
seisjatele. Üllatuseks märkab silm, et torni ehitavatel meestel puuduvad Arraku maalidelt
tuttavad haralised juuksed. Maalil „Ehitajad“ tegutsevad justkui kuus robotmehikest, kes
kõik on sarnased nii näolt kui ka riietuselt. Enamasti ei kohta me lehvivate juusteta tegelasi
Arraku portreedel, kus prototüübiks on konkreetne modell. Andes seekord oma tegelastele
tavainimese jooned ning muutes nad äravahetamiseni sarnasteks, naeruvääristaks Arrak justkui ametlikule tellimustööle soovitavaks peetud tingimusi. Poliitiliselt soositud teemadega
käis kaasas trafaretne paatoseihalus ja helge tuleviku ülesehitaja jõuline kuju. Tellimustööde
täitmisel eeldati, et kunstnikud lähtuvad oma teostes ametlikult soositud ettekujutustest.
Robotmehikeste kätetööna valmiv ehitis ei mõju väga kindla ja konstruktsioonilt läbimõelduna, see tundub pigem lapse ehitatud mängutornina, mis lõpuks kokku kukub. Kas vihjab see
ebapüsivale maailmale, kus kultuurid on tulnud, elanud läbi õitsengu ja seejärel ajalooareenilt
kadunud? Või on tegu toonase nõukogude ajastu kriitikaga, kus kehtis loosung „kiiremini ja
kõrgemale” ning ühiskonna ühiseks ülimaks eesmärgiks oli kommunismi ehitamine? Utoopiline eesmärk, mis terendas kauguses ja mille saabumist ehitajaid ei uskunud, ei saabunudki,
kuna enne varises koloss kokku.

Jüri Arrak (1936). Ehitajad. 1973.
Õli, lõuend. 130 × 195. Eesti Kunstimuuseum >
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LUDMILLA SIIM (Kurbatova) sündis Alma-Atas, tema vanaisa oli Eestist välja rännanud. 1945.
aastal kolis perekond Eestisse, asudes elama sõjas purustatud Tartusse. Lõpetas 1958 kunstiõpinguid Tartu Kunstikoolis ja jätkas Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis maali erialal, lõpetades
1965. aastal. Töötas seejärel kunstiõpetajana Tallinna 46. Keskkoolis, kust tema õhutusel suundusid ERKIsse tööstusdisaini õppima Ando Keskküla ja Andres Tolts. Kunstinäitustel hakkas
esinema 1960. aastate lõpul, äratades kohe tähelepanu omapärase maalilaadiga, milles segunesid popkunsti ja hüperrealismi võtted. Aastast 1977 elab Soomes ning kannab nime Milla
Kaasinen. Kunstniku Eestist lahkumine tähendas toonasel nõukogude ajal tema loomingu
mahavaikimist. Nii kaduski Siimu looming avalikkuse eest mitmekümneks aastaks.
Siimu huvisfääri kuulus kaasaegne linn modernse arhitektuuri, metallkonstruktsioonide ja
säravate klaaspindadega, siinses kontekstis pigem läänelikku maailma kuuluv linnakeskkond.
Tema maalide tegelased on noored inimesed, kelle moodne riietus meenutab ajakirjas Siluett
nähtud modellide oma. Näeme siresäärseid lehvivate juustega tüdrukuid platvormkingades
ning laiaõlgseid ja kitsaste puusadega alt laienevates pükstes pikajuukselisi noormehi. Maalil
„Planeerijad” on kujutatud just selliseid palja ülakehaga noori mehi, kes töötavad kesk metallpostide, elektriseadmete ja traatide rägastikku. Siimu tehiskeskkonnas on tunnetuslikku sarnasust metafüüsilise maaliga, tegu ei ole reaalse paigaga, vaid pigem ulmelise ehk isegi
sürreaalselt mõjuva maailmaga. Helge tulevikumudeli planeerijad on noored, kelle soov on
elada modernistlikus linlikus keskkonnas, mis toona seostus pigem lääneliku kultuuriruumiga.
Siimu maalil ei näe raske füüsilise töö tegijaid, vaid pigem tuleviku elu kavandajaid. Olulisem
on loov mõte, mis aitab kavandatu ellu viia.

Ludmilla Siim (1938). Planeerijad. 1975.
Õli, lõuend. 135 × 170. Eesti Kunstimuuseum >
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LEMBIT SARAPUU on sündinud Tallinnas. 1955 alustas õpinguid Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, lõpetades 1961 maalijana. Sarapuu lihtsustatud vormiga naivistlikult mõjuvad kompositsioonid
ujedate naisaktidega ei sobitunud toonase realismi diskursusega. 1970. aastatel maalis ta
vararenessansi ideaalist kantud büstportreid. Tema hilisem looming on seotud müüdimaailmaga, neis stseenides on groteski, erootikat ning kohati absurdi. Saanud 1988 Kr. Raua preemia ja 2010 K. Mäe medali. Tema ema Veera Sarapuu oli harrastuskunstnik.
Maalis „Jaamaülem” näeme profiilis naise poolfiguuri, kellel seljas punane vormirõivas ja käes
üles tõstetud valge signaalketas, mis lubab rongil ohutult läbi sõita. Toonase raudteelase
vormiriietus oli must, vaid peas kanti punast mütsi. Maali toimumiskoht tundub olevat väike
teivasjaam, mitte suur raudteesõlm. Vaadates naise süvenenud ilmega tõsist nägu, rõhutaks
kunstnik justkui maalil toimuva tegevuse olulisust. Raudtee jaamaülema ees on tühi, vaikuses
tardunud maastiku keskel kaob kaugusesse üksik rööpapaar. Maalis valitseb rahu, tundub, et
aeg on seiskunud, selles tardumuses omandab kujutatu sürreaalse alavarjundi. Nii portreteeritava riietuses kui ka maastikuvaates puuduvad olustikule ja ajastule viitavad detailid. Sarapuu
on oma modelle iseloomustanud, et nad on kaugel igapäevasest rüsinast ega tõtta sekeldamistega kaasa. Samas on kunstnik tunnistanud soovi, et maalis oleks mingi lugu. Omaaegne
vaataja hakkas maalist otsima varjatud alltekste. Eha Komissarov on tõdenud, Sarapuu maalid
rajanesid romantilistele süžeedele ja olid teostatud kerge huumoriga. Kunstniku 1970. aastate teise poole töödest leiab kohati ka maale, mis muigavad ajastu paatoslike teemade üle.
Olgu see siis „Töörõõm”, mis kujutab naise poolfiguuri, mõlemas käes äsja mullast tõmmatud
kaalikad, või tühja leti taga seisvat toidukaupluse müüjat, kes hoiab käes seapead.

Lembit Sarapuu (1930). Jaamaülem. 1976.
Õli, lõuend. 73 × 67. Tartu Kunstimuuseum >
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JAAN ELKEN on sündinud Krasnojarski krais küüditatute perekonnas. Ta õppis aastatel 1972–1977
Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis arhitektuuri, kuid pühendas ennast pärast 1979. aasta Vilniuse
Balti riikide noorte maalitriennaalil grand prix’ võitmist maalikunstile. Arhitektiharidusest
jäi püsima huvi linnakeskkonna vastu, mis nüüdsest muutus tema maalide aineseks. Alates
1987. aastast töötas mitmes kõrgkoolis maaliõppejõuna. Aastast 1997 kuni sulgemiseni oli Tartu
Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi maalikunsti õppetooli professor. Aastatel
1999–2013 Eesti Kunstnike Liidu president. Saanud 2000 K. Mäe medali ja 2006 Kr. Raua preemia.
Alustas maalijana hüperrealismi laineharjal, liikudes edasi abstraktsema käsitluse poole.
Maalile „Laupäevak. Vitriinide pesu” on Jaan Elken andnud kaks pealkirja. Neist esimene toob
meelde nõukogudeaegsed leninlikud laupäevakud, mida mõneti võib ju pidada praeguse
kampaania „Teeme ära” ideologiseeritud eellaseks. Pealkirja teine variant viitab aga tegevusele, mida seljaga vaataja poole olev töökinnastes noormees redelil teeb – aknapesule. Maali
eksponeeriti aasta hiljem näitusel „Me ehitame kommunismi”, ilmselt sobitus maali pealkiri
suurepäraselt näituse kontekstiga. Realismilembus ei olnud nõukogude kunstist ju kuhugi
kadunud ning nii lepiti ka hüperrealismiga, tõstes selles esile just reaalsuse tõepärast kujutamist. Elkeni lähenemine maalitavale ei ole aga kaanonilisele hüperrealismile omaselt emotsioonitult objektiivne. Nii nagu mäng kahe pealkirjaga annab maali tõlgendamiseks mitmeid
võimalusi, ei ole ka stseeni kujutuslaad tegevust asjalikult dokumenteeriv jäädvustus. Elken ei
suuda oma maalijatemperamenti taltsutada ning lisab kujutatud motiivi paraja annuse ekspressiivsust. Viimast rõhutab nii kadreeringu alt üles suunatud vaatenurk kui ka fotoliku
motiivi hägustamine, millesse kunstnik toob sisse kohatised pastoossed maalipinnad. Mai
Levin on iseloomustanud nende aastate Elkeni hüperrealistlikke maale kui linnalüürikat ja
kunstnik ise on nimetanud ennast romantikuks, kelle loomeprotsess nõudis isiklikke läbielamisi ja pikki otsingutunde koos visandiploki ja ORWO slaidifilmiga.

Jaan Elken (1954). Laupäevak. Vitriinide pesemine. 1980.
Õli, lõuend. 125 × 150. Eesti Kunstimuuseum >
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ENN PÕLDROOS on Tallinna poiss, tema isa oli näitleja ja lavastaja Priit Põldroos. Astunud Eesti
Riiklikusse Kunstiinstituuti 1952. aastal, jäid tema õpingud kõige karmimasse stalinismiaega.
Lõpudiplomi sai kunstnik 1958. aastal, esitades komisjonile tuntud kultuuritegelaste Voldemar
Panso, Leo Soonpää, Valerian Loigu portreed, mis instituudi toonasele rektorile oma uudsuses
meelehärmi valmistasid. Põldroos tuli ja jäi meie maalijate esiridadesse, talle sobis nii suurte
tellimustööde tegemine kui ka portreede ja maastike maalimine. Nõukogude ajal oli ta pigem
piiride lõhkuja. Nüüd rõhutatakse Põldroosi puhul tema pühendumist maalikunstile, milles
vanameister on jäänud truuks maalilistele väärtustele. Saanud 1973, 1983, 1986 Kr. Raua preemia ja 2013 K. Mäe medali. Ta on tuntud ka publitsisti ja kirjanikuna. 1955. aastal nihutas tema
artikkel Eduard Wiiraltist ajalehes Sirp ja Vasar keelatu ja lubatava piire ametlikus kultuurielus.
Põldroos oli Eesti Kunstnike Liidu esimees 1985–1989 ja president 1995–1998, ta osales Eesti
taasiseseisvumise ajal aktiivselt poliitikas.
Kujutav kunst on eri ajastutel ja riigikordade ajal ikka jõudnud haridusasutuste seintele, üheks
eesmärgiks noore inimese kunstiline kasvatamine. Aeg-ajalt täitsid tellimustööd poliitilise
võimu ideoloogilisi ülesandeid, kuid ka 1950. aastatel võib leida neutraalseid kompositsioone,
nagu Elmar Kitse maalitud Tartu vaade toonases 8. keskkoolis, nüüdses Forseliuse gümnaasiumis. Enn Põldroosi koolitee viis ta Tallinna 2. Keskkooli (praegu Tallinna Reaalkool). Nüüd
kaunistavad tema maalid kooli seinu kõrvuti Lepo Mikko ja Richard Uutmaa töödega ning
kooli ees on Ferdi Sannamehe legendaarne Vabadussõjas langenud koolipoiste monument
„Reaali poiss”. Koolil on pikad ajaloolised traditsioonid, mis on seotud rahvuslike aadetega.
Põldroosi maal „Linnuse rajamine”, mida õpilased on nimetanud ka „Kalevipoeg linna rajamas”, valmis kõige lootusetumal brežnevliku stagnatsiooni ajal, kuid ka siis julgesid Tallinna
kooliõpilased 1980. aastal protestida pealetungiva venestuspoliitika vastu. Põldroosi maal
sobib oma teemapüstituse ja -käsitluse poolest kokku kooliõpilaste spontaanse vastuhakuga.
Näeme inimmerd, kes rühib mäest üles, hoides käes leegitsevaid tunglaid. Põldroosi koloriidis oleks peidus justkui meie rahvariide triibustik, mis seob maali kangelasmüüdi ainesega.
Erinevalt Arraku „Ehitajatest” annab Põldroosi maali tegelaste sõnum lootust, et mäetipp on
vallutatav ning kindluse rajamine õnnestub.

Enn Põldroos (1933). Linnuse rajamine. 1984.
Õli, lõuend. 120 × 200. Tallinna Reaalkool >
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LEONHARD LAPIN on sündinud Räpinas. Alustas 1966. aastal Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis
arhitektuuriõpinguid, sai lõpudiplomi 1971. Ta oli üks juhtfiguure avangardses kunstirühmituses
SOUP’69, mis orienteerus aktsioonidele ja popkunstile, nimetades viimast sovetpopiks. Kuulus
arhitektide rühma Tallinna Kümme. Lapin on multitalent, kes on tegutsenud aastakümneid
arhitektina ja arhitektuurist kirjutajana, loonud suuri graafilisi sarju, tegelenud maalikunsti
ning installatsioonide, skulptuuride ja arhitektoonidega. Ta on avaldanud luulet Albert Trapeeži
nime all, ilukirjandust, ajaloolisi ülevaateid kunstielust ning teoreetilisi tekste kunstist ja
arhitektuurist. Oli aastakümneid õppejõud Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, Soomes Helsingi
Tehnoloogiainstituudis jm. Korraldanud enam kui 60 isikunäitust. Loomingus ammutanud
inspiratsiooni varasest Vene avangardist suprematismist ja konstruktivismist. Esindas Eestit
1994 São Paulo biennaalil. Sai 1989. ja 2018. aastal Kristjan Raua preemia.
Maal „Õhtumaa loojang” seostub 1980. aastate lõpu poliitiliste muutustega. Maalil näeme
Lapini graafikast tuntud geomeetrilisi kujundeid, mis maalis mõjuvad monumentaalselt.
Kaks A-kujulist musta figuuri haamritega seisavad teine teisel pool ümmargust punetavat
ketast, ilmselt on tegu päikesega. Loojangule viitab ju ka maali pealkiri, mis loob sideme
20. sajandi alguses ilmunud Oswald Spengleri raamatuga „Õhtumaa allakäik” (mille pealkirja võib
samuti tõlkida „loojanguks”). 1980. aastate lõpus oli üks ajastu lõppemas ning õhus oli tunda
NSVLi kokkukukkumise eelaimust. Nõukogude Venemaal olid sirp ja vasar põllumajanduse ja
tööstuse sümbolid, mida kujutavas kunstis oli kõige monumentaalsemalt ühendanud Vera
Muhhina skulptuuris „Tööline ja kolhoositar”. Lapini valitud kujundid on erakordselt kõnekad
nagu ka kompositsiooni koloriidilahendus. Maalil kujutatud kaks figuuri on sümboolselt haamriga purustamas töörahva riiki. Samas võib sepp olla ju nii purustaja kui ka uue ülesehitaja.
Märkide sümboolikaga töötas Lapin edasi ning 1989. aastal valmis siiditrükis sari „Märkide
konversatsioon”. Maal sobitub suurepäraselt ka praegusse konteksti, mil taas arutletakse õhtumaa allakäigu üle.

Leonhard Lapin (1947). Õhtumaa loojang. 1988.
Õli, lõuend. 180,2 × 271. Eesti Kunstimuuseum >
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KAIDO OLE õppis aastatel 1982–1992 Tallinna Kunstiülikoolis disaini ja maali. Töötas samas joonistamise ja maali õppejõuna, praegu vabakutseline kunstnik. Esindas 2003. aastal Eestit Veneetsia kunstibiennaalil John Smithi nime all koos Marko Mäetammega. Ole on kontseptuaalne
kunstnik, kes hindab maalis manuaalseid oskusi. On saanud 1998 Kr. Raua preemia ja 2012
K. Mäe medali. Tema vanaonu oli kunstnik Eduard Ole.
Ole töötab sageli seeriatena. Tema varasemate maalide tegelasteks on tihti pallpeaga kriipsmehikesed. Ta on selgitanud, et disainis maksimaalselt lihtsad tegelased, kellega koos tulid ka
sama lihtsad lood, mida ta oma peaaegu monokroomsetel maalidel kujutab. Maalide pealkiri
„Nimeta” ei anna vaatajale vihjet või selgitust maali mõistmiseks. Kompositsioonis „Nimeta
CLVI” näeme kolme pisikest pallpead, kes üheskoos vinnavad vintsi abil pea alaspidi üles
endast tunduvalt suuremat mehikest. Ole maalide teemad tegelevad kollektiivi ja üksikisiku, ametliku ja isikliku, riigi ja meie võimalustega, kuid seda mitte üleloomulikul moel, vaid
inimlikul tasandil. Kunstnik ei ole teenäitaja ega prohvet, ta ei osuta näpuga, vaid annab
vaatajale võimaluse ise oma ajusid ragistada. Ole ei loe oma töis moraali, vaid rõhub pigem
huumorimeelele. Sarja osi võib vaadata kui koomiksit, kui erinevate situatsioonide jada, mis
viitab ajast aega inimeste vahel valitsenud võimusuhetele ja konfliktidele. Ole on tõdenud, et
parim, mida kunstnik suudab nii endale kui ka teistele anda, on eeskuju, mil moel tavalisest
mittemidagiütlevast algmaterjalist on võimalik midagi erilist tegemata saada väga hea tulemus. Ehk teisisõnu, lõppematu õnne valem on argipäeva ihaldusväärseks muutmises. Ning
mitte selle füüsilise parandamise kaudu, vaid eelkõige mõtlemise ehk kinnistunud tähenduste
muutmise kaudu.

Kaido Ole (1963). Nimeta CLVI. 2000.
Õli, lõuend. 200 × 190. Viinistu Kunstimuuseum >
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AUGUST KÜNNAPU õppis aastatel 1997–2002 Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja maalikunsti.
Tema esimene isikunäitus toimus 2001. aastal. Künnapu humoorikas lähenemine kujutatavale
ning särav koloriit kindlustasid talle kunstipubliku poolehoiu. Teda tituleeriti kui „uue eesti
maali imelast”. 2007. aastal sai Künnapu K. Mäe medali ja 2018 Kr. Raua preemia. Ta postuleeris,
et tema kunsti teemadeks on arstindus, filmindus, kirjandus, muusika, sport ning inspiratsiooniallikateks mustvalged fotod. Kunstniku kodulehelt saab lugeda tema loomingu lähtekohade
kohta, millest esimesena on nimetatud püüd kirjeldada maailma sellisena, nagu see on –
ilusamaks või koledamaks tegemata. Künnapu on andnud alates 2005. aastast välja ajatut kultuurilehte Epifanio. Tema isa on arhitekt Vilen Künnapu ja ema kunstiajaloolane Liivi Künnapu.
Meditsiiniteemast ja arsti juures käimisest on meil kõigil oma kogemus. Künnapu maali vaadates meenuvad nõukogudeaegsed visiidid arsti kabinetti. Kunstniku meelisteemade ringist
leiab veel mitmeid teisigi, mis viivad vaataja ajas tagasi – on vihjeid 1930. aastatele, aga ka
nõukogude ajale. Maalil „Vastuvõtt” näeme punaseks värvitud suudega, sõbralikult naeratavaid, valgetes kitlites meditsiinitöötajaid, kes on kogunenud ümber laua, millel istub palja
kehaga poisike, kelle kopse kuulatakse. Kolme meditsiinitöötaja näod oma tumedate nööpsilmadega on erakordselt ilmekad, lõbusa detailina märkab terane vaataja ühe arsti käel punase
rihmaga kella. Maalil kujutatud stseen on tavapärane arstlik protseduur, millega hinnati lapse
arengut. Meenuvad nõukogudeaegsed plakatid, mis tuletasid meelde elanikkonnale tema
õigusi ja kohustusi. Töö parodeerib sotsrealistlikus kunstis valitsenud optimismi, kuid teeb
seda kunstnikule omaselt humoorikas ja heatahtlikus võtmes. Künnapu positiivsus peitub
figuuride stilisatsioonis ja elurõõmsas koloriidis, ta armastab säravaid ja puhtaid värve. Tema
maailm on elamist väärt paik, kus on enam rõõmu kui hädasid.

August Künnapu (1978). Vastuvõtt / Medical examination. 2013.
Akrüül, lõuend. 100 × 120. Autori omand. >
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MARGE MONKO õppis Eesti Kunstiakadeemias fotograafiat, lõpetades 2008. aastal magistriõppe.
Ta täiendas ennast Genti kaunite kunstide kõrgkoolis (HISK). Osales 9. kunstibiennaalil Manifesta Belgias. Ta töötab eri meediumidega – fotograafia, video ja installatsiooniga. Monko
loomingut on mõjutatud feminismi ja psühhoanalüüsi teooriad, kesksel kohal tema töödes on
naise teema tänapäeva turumajanduslikus tõejärgses ühiskonnas. Töötab Eesti Kunstiakadeemias fotograafia osakonna juhatajana. Võitis 2012. aastal Ida- ja Kesk-Euroopa kunstiauhinna
Henkel Art Award.
Poster „Ma ei söö lilli” on üks Monko tunnustöid, mis viitab ühtlasi ka kunstniku autoportreelembusele. Ta on mitmeid kordi rakendanud enesekuju käsitletava teema võtmetegelasena. 2009. aasta naistepäeval avas kunstnik Draakoni galeriis näituse „Leib ja lilled”. Tegu oli
kunstniku seisukohaga uue töölepingu seaduse valguses, mis samal aasta suvel ametlikult
vastu võeti. Näitus tegeles ka aktuaalse päevapoliitilise küsimusega, mis puudutas Narvat,
seal enam kui sada aastat tegutsenud Kreenholmi manufaktuuri ja selle sulgemist. Plakatil on
Monko riietunud ruudulises kitlis naistööliseks, kelle tagafoonil võib ära tunda nüüdisarhitektuuri küütlevad klaaspinnad, sh SEB panga hoone. Kangur Kati, kelleks teda tabavalt nimetas
kunstiteadlane Johannes Saar, on tõstnud otsustavalt üles oma musklis käe. Võitluslikule
žestile sekundeerib plakatil olev kiri „I don’t eat flowers” („Ma ei söö lilli”), kunstniku värvilisel
fotoportreel tekst puudub. Plakat on pastišš J. Howard Milleri tuntud tööhõivepropaganda
plakatile „We can do it” („Me suudame seda”), mis Teise maailmasõja päevil kutsus naisi tehastesse tööpinkide taha tööle, et asendada rindele läinud mehi. Sõja lõppedes kaotasid naised
taas töö ning nad suruti koduperenaise staatusesse. Draakoni galerii näitusega uuris Monko
Eesti majanduses ja tööhõives toimunud muutusi. Ta tõstis näituse peategelaseks naise, kes on
majanduskriisides kõige enam kannatav pool. Monko projekt oli märgiline samm nn Kreenholmi kunstilises epopöas, mille üheks reaalseks tulemuseks võib pidada ka Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaiu otsust viia üheks kuuks 2018. aastal oma töökoht Narva. Toona kirjutas
Johannes Saar väljapanekust lootusega, et see ei kvalifitseeri Monkot vaid feministina ja mis
veel hullem, kunstnikuna. Ta lisas, et usub, et on olemas selline asi nagu „feministliku kunsti
kuldne puur”, milles saab laulda nagu linnuke oksal seni, kuni puuri uks on lukus ja asi jääb
galeriisündmuseks. Kas nüüd, ligi kümme aastat hiljem toob poliitiline seisukohavõtt muutuse?
Marge Monko (1976). Ma ei söö lilli. 2009.
Värvifoto. 55 × 75. Autori omand >
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FLO KASEARU on sündinud Pärnus. 2004. aastal alustas ta Eesti Kunstiakadeemias maaliõpinguid,
tema üks õppejõude oli Kaido Ole. Aastatel 2006–2007 oli ta Berliini Kunstiülikoolis Rebecca
Horni ateljees, kus keskendus videole ja tegevuskunstile. Naasnud Eestisse, lõpetas 2008
bakalaureuseõpingud ja jätkas kunstiakadeemias fotograafia magistrantuuris, saades magistrikraadi 2013. Asutas Tallinnas Pebre 8 vanavanematele tagastatud majas omanimelise
majamuuseumi, kus on nii kunstniku elu- kui ka näituseruumid ja piisavalt pinda uute kunstiprojektide arendamiseks. Maal on Flo Kasearu loomingus jäänud nüüdseks tagaplaanile. Ta on
tõdenud, et talle meeldib katsetada erinevaid väljendusvõimalusi. Kunstnik on toonitanud,
et tema kunst sünnib sageli küll isiklikust seisundist ja sotsiaalsetest vajadustest, kuid see ei
kõnele ainult temast endast. Tema tundlik sotsiaalne närv on pannud teda tegelema töötuse,
ühiskondliku vabaduse, perevägivalla, aga ka tavaliste argiprobleemidega. Kasearu üks viimaseid projekte „Varjupaiga festival” oli seotud sünnilinna Pärnuga ja sealse naiste varjupaigaga,
julgustades vägivalla all kannatajaid varjupaika pöörduma. Võitis 2012. aastal Köler Prize’i.
2009. aasta majanduskriis mõjutas mitmeid sotsiaalse närviga kunstnikke töötuse probleemiga tegelema. Samal aastavahetusel toimus Tallinna Kunstihoones Anders Härmi kureeritud näitus „Blue-collar blues” („Sinikrae bluus”), mis kutsus kõiki töötuid ühinema.
Näituse kesksed teemad olid töö ning töötajate ja ettevõtjate suhe. Flo Kasearu pihustitrükis maale seal ei eksponeeritud. Samas reageeris kunstnik majanduskriisi puhkedes kohe
ning valminud pildisari portreteerib eri elukutsete esindajaid, kes kriisi ajal jäid ilma oma
töökohtadest. Sari koosneb maalipaarikutest, kus ühel on kujutatud töö tegemiseks vajalik
vahend ning teisel töö tegija, kelle kehamälus on endiselt töövõtte sundasend. Töö ja tegija
on teineteisest lahutatud. Kasearu maalid on teostatud aerosoolvärvidega šabloontehnikas, nende koloriit on mustvalge. Sari oli väljas Kumus Eha Komissarovi kureeritud näitusel
„Muutuv maalikunst”, mis tutvustas publikule nüüdismaali võimalusi, püüdes nihutada selle
traditsioonilise kunstiliigi piire. Kasearu maalide hingesugulaseks on tänavakunstnike hulgas
populaarsed stencile-tehnikas pildid, mis ilmuvad öövaikuses linnatänavatele ning osutavad
samuti ühiskondlikele valupunktidele.

Flo Kasearu (1985). Töötus lahutab meid. 2010.
Pihustitrükk, papp. 70 × 100. Autori omand >
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SUMMARY

This art book depicting working life is dedicated to the 100th anniversary of the Labour Inspectorate. The book comprises a selection of artworks by Estonian artists portraying labour. Over the
last 100 years many aspects of work and art have changed and these changes are reflected in the
artworks chosen for this book.
The realism movement that emerged in Europe in the 19th century sought inspiration from daily
life, an integral part of which was the working people. At the end of the 19th century the majority
of the indigenous population in Estonia were still engaged in agriculture. In the early 20th century
the farm labour motif was still popular and Estonian works of art from that period contain many
zealous ploughmen, haymakers swinging their scythes, grain gatherers with sickles, and crouching potato pickers. Some artists chose to be very realistic while others approached the subject
matter in a more generalised manner.
Estonian paintings from the 1930s contain poetic realism, with rural labour augmented by the
activities of the more recent artisans and factory workers from the suburbs of larger cities, as
well as scenes of the life of coastal dwellers. In the so-called “Silent Era”, the years of authoritarian
regime in Estonia in the late 1930s, the state’s cultural policy focused on national motifs that were
often illustrated by mixing heroes of local myths with their antique counterparts.
The first Soviet occupation period, lasting just one year, emphasised the labour motif in fine art
because Estonia was now a working people’s state. The new authorities organised labour-related
art and design competitions, with the submissions still reminiscent of the living conditions in the
Republic of Estonia. In the years of German occupation, the labour motif remained vital in art. The
period paintings feature traits typical of the earlier poetic realism, but lack the hollow pathos of
the subsequent social realism.
Stalinist repressions and accusations of formalism labelled all previous culture “bourgeois-nationalist”. The content of any work of art was subjected to strict ideological control. Stress was put
on the lasting friendship between the Estonian and Russian peoples, agricultural collectivisation,
and social reconstruction efforts.
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Stalin’s death and the Khrushchev Thaw period that started in 1956 put an end to the harsh
practices of Stalinism. The scientific and technological breakthroughs combined with amended
economic development goals, as well as the art magazines brought from other socialist countries,
resulted in modernisation of the local art discourse. The official new style was essentially rough
and it relied partially on the Russian modernism of the 1920s and partially on Picasso’s deformations. In Soviet literature one had to learn to read between the lines in order to decipher the
author’s true thoughts. Soviet fine art was also riddled with undertones and concealed criticism
of the surrounding reality. Those artists would often use surreal, allegorical means of self-expression. The stagnation that had set in by the 1980s gave birth to the dissident movement that also
manifested itself in fine art.
On 20 August 1991 Estonia declared its re-independence. In the 1990s fine art was inundated
with new media solutions, incorporation of videography and photography, special installations,
and interpretations of collective and individual memories.
At the turn of the century, social themes became important again, sometimes approached with
humour, sometimes thoroughly analysed. Current events are tackled by artists with criticism,
trying to ascertain their effect on real human lives.
Modern art interferes in events that surround us. The artist is like a canary; the first to notice
something that does not smell right and to attract our attention to it. That something can be an
amendment of the Employment Contracts Act, unemployment, or the gender wage inequality.
Art reflects life and exemplifies how much our working conditions have changed over the last
hundred years. Work is art and art is work. Almost everything that we do is work – creating new
values, be it crops in the fields, a tidy home, an irrigation ditch, a new piece of software, or a
work of art. Yet it requires creativity and brings joy – as long as we can see and appreciate the
achievements.
The free Estonian state that celebrated its 100th anniversary this year is also a product of labour.
It is a common creation of many generations. The Republic of Estonia has always deemed legality
and justice crucial in labour relations, appointing labour protection commissioners in the very
first year of its existence. So in 2018 the Labour Inspectorate also celebrates its 100th anniversary.
Justice in labour relations today is more important than ever, with all of us prepared to uphold
legality and dignity. The value of each human life and the need to ensure occupational health
and safety are being instilled throughout society in our young, independent state.
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Although fine art aspires to be aesthetic above all else, such works of art also reflect on those
aspects of reality that attract the attention of inspectors from the Labour Inspectorate, as those
are the officials whose task it is to facilitate creation of a safer working environment in cooperation
with employers and employees. Labour and artificial sites carry potential risks and threats that
can overwhelm people and stifle our creative approach to work.
It is the mission of the Labour Inspectorate to monitor compliance with occupational health and
safety rules. Our inspectors are workers, too. The very nature of our daily work ensures that each
inspector strives to protect not just the health and professional well-being of any employee –
factory worker, teacher, bus driver, doctor, plumber, opera singer or bank president – but also
the higher meaning of work, as portrayed in the selected works of art in this album, and many
more that could not fit in it.
Creativity and work accompany us during most of our life. We hope that as you become inspired
by art, your work will also benefit from a more creative approach and cause you immense satisfaction.

Enjoy work and art!
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