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SISSEJUHATUS 

Käesolevas magistritöös vaadeldakse kunstnik Enn Tegova (s. 1946) 

loomingut ja tema loomingu retseptsiooni muutuvates sotsiaalsetes ja ideoloogilistes 

tingimustes. E. Tegova on oma loometeel aktiivselt osalenud mitmetes eesti 

kunstiajaloos olulist rolli mänginud rühmitustes ja gruppides, nagu ―Visarid‖, Tartu 

Ülikooli kunstikabineti ümber koondunud kunstnike hüperrealismiga seostatud 

kooslus 1980. alguses, sürrealistlik grupeering ―Para 89‖ alates 1989. aastast. 

Kunstnikul on olnud panus ja osaluskogemus eesti kunstiajaloo olulistes kooslustes 

klassikalisest koostegutsevast kunstirühmitustest kuni peamiselt vaid koos näitustel 

esinevate mõttekaaslaste vaba koosluseni. E. Tegova loometee pakub seetõttu 

tänuväärset ainest uurimuseks kunstniku individuaalsest arengust ja retseptsiooni 

mõjuteguritest erinevate grupiidentideetide taustal. Samas on võimalik teha 

sissevaade kollektiivsetesse kunstinähtustesse, mille puhul on seni analüüsitud pigem 

nende tegevuse mõju väljapoole (―Visarid‖), läbi stiiliprisma (Tartu hüperrealismiga 

seostatud suundumused), või mis pole seni üldse terviklikku käsitlust leidnud (―Para 

89‖).  

E. Tegova looming tervikuna ei ole kunstikirjutuses seni kompleksset käsitlust 

leidnud, kuigi eesti kunstielus on kunstnik aktiivselt figureerinud alates 1960. aastate 

lõpust. Ühe põhjusliku faktorina saab siin vaadelda ka tartlasest kunstniku lokaalset 

identideeti, millest kaudselt tuleneb ka Tallinna ja Tartu vahelise konfrontatsiooni 

küsimust puudutava probleemistiku puudutamine töö mitmes peatükis. Teine 

probleem puudutab kunstniku topeltrolli vabakunstnikuna  ja institutsionaliseerunud 

koolidirektorina ja kunstipedagoogina. E. Tegova on mõjutanud Tartu kunstielu 

aastatel 1978 - 2004 Tartu Lastekunstikooli direktori ja pedagoogina. Lisaks Tartu 

lastekunstikooli ülesehitustööle on ta loonud kooli juurde ka siiani tegutseva 

mittetulundusliku galerii: Tartu Lastekunstikooli galerii
1
, olnud Tegevuskunstide ööde 

üritustesarja ja Tartu kunstikuu ellukutsuja. Õppejõuna on ta tegev ka Tartu Kõrgemas 

Kunstikoolis, aeg-ajalt kureerides ka oma õpilaste näitusi. Nende tegevuste kaudu on 

ta lammutanud Tartu kui konservatiivse kunsti linna müüti, elavdanud linna kunstielu  

ja andnud edasi oma väärtushinnanguid kunstis. Käesolev töö käsitleb E. Tegovat 

                                                 
1
 Tartu lastekunstikooli galerii tegutseb aktiivselt ka 2010. aastal. Galerii ajaloos on toimunud 

hulgem eesti kunstiloo seisukohalt olulisi näitusi ja retrospektiive, oluline suund on olnud oma 

loomingu eksponeerimisvõimaluste pakkumine  noortele.  
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eelkõige kui kunstnikku, kuid kujunemis- ja loomeloost püütakse leida ka kunstniku 

väärtushinnangute ja pedagoogilise tegevuse võimalikke allikaid ja suunajaid.   

 Metodoloogia. E. Tegova loomingut kaardistatakse siin,  projitseerides seda 

eesti kunstiajaloo eelnimetatud kollektiivsetele nähtustele. Üheks lähtealuseks on Irit 

Rogoffi teooria kriitilisest lähenemisest uuritavale materjalile, kus tõstetakse esile 

seniste kinnistunud tõlgenduste kõrvale jätmisega  avanevaid võimalusi (Rogoff 

2006). Kunstniku loomingut analüüsitakse I. Rogoffi järgi n.ö. ―loobudes‖
2
 (Rogoff 

2006) mõnedest kinnistunud tõlgendustest ja püüdes lisada uusi spektreid, mis 

aitaksid samas välja tuua ka mõne grupinähtuse seni varju jäänud omadusi. Senistest 

tõlgendustest loobumine on uurimuses tulnud kõne alla, kui see on tundunud  

objektiivsuse kavatsuse (Ricoeur 2002: 99) positsioonilt õigustatuna. 

Kriitikupositsioonilt saab  loobumist tõlgendada ka uurijapoolse enda pideva 

ümberpositsioneerimisega – ajaloolane, kriitik, publik, kunstnik, kaasaegne jne. 

Teoste analüüsil on lähtutud ka Thomas McEvilley pakutud lähenemisviisidest 

kunstiteosele (McEvilley 2010), näiteks püütud mitte alahinnata kunstniku kavatsust, 

arvestada erinevaid kontekstuaalseid mõjureid. Oluliseks on peetud käsitleda kogu 

kunstniku loomingut tervikuna - maal, graafika, installatiivne kunst, tegevuskunst, 

raamatukujundused jm. moodustavad kunstniku arenguloogika vaatlusel ja 

tõlgendamisel ühtse objektikogumi. 

Töös antakse E. Tegova loomingu ülevaade, analüüsitakse ka kunstniku 

loomingu senist tõlgendust ja pakutakse mõned võimalikud tõlgenduskäigud nii E. 

Tegova loomingule kui sellega seotud nähtustele eesti kunstis. Üheks selliseks 

nähtuseks on sürrealism. Vaatluse alla tulevad sürrealismi kui kunstivoolu arengu 

eeldused 20. sajandi teise poole eesti kunstis ja sürrealismi ümber tekkinud 

diskussioonid Eestis 1990. aastate alguses.  E. Tegova loometeel on eristatavad neli 

peamist etappi, millest kolme iseloomustab suuremal või vähemal määral seotus mõne 

loomingulise kooslusega, kas kindlapiirilisema või hajusama kooslusega. Neljandat 

loomeperioodi juba 21. sajandil iseloomustab pigem individualistlikkus. Loomingu 

retseptsiooni analüüsitakse ka üksikindiviidi ja grupi suhete taustal. Püstitatakse tees,  

et  mingi loomingulise koosluse või grupi raamides tegutsemine mõjutab kunstniku 

individuaalset loomingu refleksiooni ja  loob sellega ühtlasi kunstniku kuvandit, mida 

                                                 
2
 Irit Rogoffi kirjutab essees „What is theorist?― avatud kriitikast, loobumisest senistest 

väljakujunenud positsioonidest, alternatiivide otsimisest senistele lähenemisviisidele (Rogoff 2006). 
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tänapäeva Eesti turumajandusega põimuvas kultuurisituatsioonis, kus 

loomemajandust käsitletakse juba eraldi majandusharuna, võib käsitleda ka kui 

kaubamärki
3
. Uuritakse, kas ja kuidas selline mõjufaktor toimida võiks. Analüüsi 

tulemuste põhjal püütakse teha järeldusi, millistel tingimustel soodustab enese grupi 

kaudu  identifitseerimine  kunstnikku loomingu vastuvõttu või annab mingeid muid 

kunstnikule olulisi tulemusi. Samuti vaadeldakse juhte, mil loomingulise grupi või 

koosluse raamides võib kunstniku loomingu individuaalsus jääda grupi üldise imago 

varju ja tõlgendus  ei pruugi olla ammendav või on mõjutatud. Sellega seoses kerkib 

töös üles ka okupatsiooniaegse kunstikirjutuse lugemise problemaatika (Kangilaski 

2003; Põldroos 2001). Läbivalt vaadeldakse ka võimalikke kunstniku lokaalse 

identideedi väljendusi ja Tartu kunsti positsiooni Eesti kunstielus, eelkõige ajaloolise 

pidevusega Tartu – Tallinn konfrontatsiooni näol, samuti selle nähtuse võimalikku 

mõju refleksioonile. 

Struktuur. Seoses grupilise toimimisega kunstis vaadeldakse ka üldisemalt, 

millised on olnud loomingulise koondumise erinevad põhjused eesti kunstiajaloos 

erinevatel kümnenditel alates 1960. aastate lõpust, mis on ajendanud kunstnikke 

mingit laadi kollektiivses vormis tegutsema. Iga siin käsitletud loomeperiood 

(kümnend) on olnud rohkem või vähem mingit laadi muudatuste ajaks ka eesti 

kunstielus. E. Tegova loometee etappidest johtub töö struktuuriloogika. Esimese 

peatükis antakse esmane biograafiline ülevaade ning iseloomustatakse ka Tartu 

kultuurisituatsiooni ja kunstielu 1960. aastatel kui kunstniku kujunemist määravat 

keskkonda. Senise eluloo ja keskkonnategurite juures püütakse  esile tuua noid 

sündmusi ja iseloomustavaid aspekte, mis võisid kunstniku varasemat ja hilisemat 

loomingut mõjutada, leida koode mõningate detailide tõlgendamiseks kunstniku 

loomingus. Järgmistes peatükkides käsitletakse kunstniku loometee etappe ja neil 

prevaleerivaid gruppe: 

 Esimene loominguline kooslus, milles E. Tegova osales, oli Kaljo Põllu(1934-

2010) juhtimisel tegutsenud „Visarid― Tartu Riikliku Ülikooli kunstikabineti juures. 

„Visarid― oli olemuselt modernistlik kunstirühmitus, mis assotsieerub seega eesti 

                                                 
3
 Semiootik E. Luugi järgi on võimalik kaubamärki analüüsida ka Peirce`i semiootilise triaadi 

(märk-objekt–intendant) alusel, kus objekt oleks märgi see tähendus, mida katseisik antud märki 

teadvustama hakates märgi kohta omab, interpretant aga viitab tähendusele, mida ta antud märgi 

konkreetse kasutuse asjaoludest, kontekstist, isiklikust seisundist jne. lähtudes märgile praegu omistab. 

Ehk interpretant on see, kuidas interpretaator märki tegelikult tõlgendab (Luuk 2004: 87) Interpretandi 

rollis oleks kunstisituatsioonis kriitik. 
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kunstiajaloos eelkõige avangardiga. Viis aastat tegutsenud rühmitus kujunes varakult 

legendiks, esimesena „Visarite― tegevuse kokku võtnud Harry Liivrand sedastab juba 

1984. aastal  ajakirjas „Kunst―: „Aastaid 1968- 1972 Tartu noore kunsti ajaloos 

„Visarite“- ajastuks nimetada pole ilmselt patt.― (Liivrand  1984: 48). Rühmituse 

tegevus on ülevaadetega hästi kaetud, 1997. aastal ilmus Tallinna Kunstihoones 

toimunud retrospektiivnäituse kõrval K. Põllu toimetatud kataloog, millele Sirje 

Helme kirjutas põhjaliku eessõna (Helme 1997). „Visaritest― on kaitstud ka kursuse- 

ja  bakalaureusetöid (Lääne 2002; Tulgiste: 2009). Kuna rühmituse roll eesti 

kunstajaloos on uurimustega  hästi kaetud, vaadeldakse „Visareid― siin üksiku 

rühmituse liikme positsioonilt, n.ö. seestpoolt väljapoole, analüüsides rühma mõjutusi 

ühe konkreetse rühma kuuluva, alles loomingulise kujunemistee alguses oleva  

kunstniku jaoks konkreetses ajalises situatsioonis
4
 1960. aastate lõpul. Samas antakse 

ka ülevaade E. Tegova loomingust TRÜ kunstikabineti kunstirühmituse „Visarid― 

perioodil, mis on noore kunstniku arengut dokumenteeriv. Teine  vaatenurk uurib 

„Visarite― kui ―legendi” (nt. Rajavee 1996) kuvandi peegeldust ja mõju ulatust 

kunstniku loomingu hilisemas retseptsioonis.  

Teine osa käsitleb mõningaid nähtusi, mis seostuvad TRÜ kunstikabineti 

tegevusega Andrus Kasemaa juhtimise ajal 1974 - 1993, eriti 1980. aastate esimesel 

poolel, mil kriitikute seas tekitasid poleemikat hüperrealistliku kunsti kohalikku 

konteksti assimileerumisega seonduvad teemad. Vaatluse all on Tartu slaidimaal
5
 ja 

E. Tegova loomingu tõlgendamisprobleemid. Esitatakse küsimus, kas grupi-identideet 

võib olla kinnistatud kriitikute poolt vaid väliste stiilitunnuste järgi ja millised on 

sellise lähenemise probleemid. Võimalike tõlgendusprobleemide põhjuseid otsitakse 

ka okupatsiooniaegse kunstikirjutuse eripäradest.  E. Tegova loomingu vaatlusega 

seoses on huviorbiidis ka võimalik postmodernismi varasemate ilmingute 

väljendumine 1980. alguse maalikunstis. Heie Treier eristab 1970.-1990. aastate 

kunstis kolme postmodernismi lainet, millest esimest seostab arhitektuuriga 

kümnendivahetusel, teist 1980. aastate maaliga (Treier 1995: 247-248). Kriitilise 

meetodina katsetatakse ka hüperrealismi eelduse kõrvale jätmist selle perioodi 

loomingu tõlgendamisel, lähtudes pigem fotost, kui oma olemuselt sürrealistlikust 

meediumist (Sontag 2006) ja selle kasutamise võimalikest põhjustest. 

                                                 
4
 I. Rogoff rõhutab konkreetse ajahetkega tegelemise  tähtsust kunstiteoste analüüsimisel 

(Rogoff 2006). 
5
 Termin Sirje Helmelt (Helme 1980). 
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Kolmas  osa koosneb pikemast ajaloolisest tagasivaatest grupile „Para 89―, 

ühe eesti kunstiajaloos seni kompleksset käsitlemist mitte leidnud koosluse kogu 

tegevuse kaardistamise näol. Sürrealistliku rühma „Para 89― tegevus on siin 

jäädvustatud alates loomise põhjustest refleksiooni ja mõjude analüüsini. Sellele eesti 

kunstiajaloos seni süsteemselt jäädvustamata ja lahti mõtestamata nähtusele oli  

fooniks 1990. aastate alguse sürrealismi buum (Krull 2000: 53) Eestis. Kasutatud on 

palju seni avaldamata materjale, alates rühma algataja Ilmar Malini (1924-1994) 

erakirjadest rühmituse teemal avaldamata videojäädvustusteni. „Para 89― tegevus 

projitseerub 1990. aastate kunstisituatsioonile ja vaatluse alla satuvad rühmituse 

loomisega seoses ka eesti kunstnike probleemid keerulises üleminekuaja ühiskonnas. 

Vaadeldud on ka kriitikute rolli muutumist ja sellest tekkinud vastasseisu kunstnike ja 

kunsti kriitikute vahel. Seoses rühma loomisega üles kerkinud diskussioonidega ja ka 

E. Tegova loominguga sel perioodil tuleb kõne alla ka sürrealismi võimalikkus,  

ilmingud ja järjepidevuse küsimus eesti kunstis. Antakse E. Tegova loomingu 

ülevaade 1990. aastatel. Oluline on ―Para 89‖ mõju ka kunstniku seisukohalt: 

vaadeldakse grupis osalemise mõju kunstnikule, selle avaldumist loomingu 

retseptsioonis  ja ka kunstniku rolli grupis. 

   E. Tegova loome- ja ühiskondliku tegevuse  mõjuväli Tartu kunstielus 

on tunduvalt avaram, ja eeldab käsitlust omaette teemana. Ühiskondlik tegevus 

erinevates institutsioonides TRÜ sotsioloogialaborist Tartu Kunstnike Liiduni ja 

pedagoogiline tegevus erinevates Tartu kunstiõppeasutustes ja Tartu Lastekunstikooli 

arendustegevus on töös kajastatud vaid niipalju, kui need teemad seostuvad töö 

probleemipüstitusega. Kogu spektri vaatlemine ei oleks käesoleva töö fookuseasetuse 

suhtes otstarbekas. Seetõttu on ka uuemat, 21.  sajandi loomingut töös puudutatud 

vaid põgusalt, niivõrd, kui see on olnud vajalik mõningate autobiograafiliste ja 

loominguliste aspektide avamisega seoses. 

Historiograafia. E. Tegova loomingust seni ülevaade puudub. Kunsti-

rühmitust ―Visarid‖ on põhjalikumalt vaadelnud Harry Liivrand (Liivrand 1984) ja  

Sirje Helme (Helme 1997). Hüperrealismi probleeme eesti kunstis on süvendatult 

käsitlenud nii  S. Helme (Helme 1985), kui viimase põhjaliku ülevaate andnud Ants 

Juske (Juske 2004). Mõlemad teemad on andnud ka uurimistöid (Lääne 2007; 

Tulgiste 2009; Talvoja 2001). Tegevuskunstist 1980. aastate Tartus on seni kirjutanud 

üks osalejatest, Raivo Kelomees (Kelomees 1987). Sürrealistliku grupi ―Para 89‖ 

tegevust on senises kunstikirjutuses puudutatud väga põgusalt (Treier 1999).  
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Käesolevas töös on lisaks eelpool toodud käsitlustele kasutatud 

kunstiteaduslikke artikleid, perioodikas ilmunud arvustusi ja ülevaateid alates 1960. 

aastate teisest poolest, näituste katalooge.  Erinevate töös käsitletud rühmituste ja 

nähtuste vaatlusel n.ö. seestpoolt on täiendavateks allikateks olnud ka vestlused ja 

intervjuud kunstnikega, erakirjad ja videosalvestised.  
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I BIOGRAAFILIST 

1.1. Varased kujunemisaastad  

Enn Tegova sündis pere teise lapsena 13. novembril 1946. aastal sõjajärgses 

Tartus. Huvi kunsti vastu tekkis varakult. Esimesed juhised kunsti alal sai E. Tegova 

vanemalt vennalt, kunstihuviliselt Lembit Tegovalt
6
, kes maalis pühapäeviti oma 

lõbuks.  

E. Tegova haridustee algas Tartu 10. 7-klassilises koolis, kus ta õppis 1955.- 

1958. aastani. Kunstiringi, kus ka E. Tegova käis,  juhendajaks oli seal tuntud  

kunstniku Varmo Pirgi vend Lembit Pirk. Tegovate kodus käis tihti külalisi. Nende 

seas olid ka kunstnik, tuntud  akvarellist Arnold Simson, kunstnik Elmar Kits, 

koorijuht Juhan Simm, kirjanik Oskar Luts, samuti endine Kastre-Mäksa mõisa 

aednik Adolf Ecklund. ―Kõige lõbusamad ja huvitavamad neist mulle muidugi olid 

kunstnikud. Tahtsin ju vennast paremini maalida, mäletan et ei suutnud, mis ka 

loomulik ea tõttu. Sain Arnold Simsonilt mõned nipid....sujuvalt ja suure veega ja 

märjale, proovisin ikka uuesti ja uuesti. Kui nüüd vastata otse, siis meeldis mulle 

kunstnike vaba elulaad kõige rohkem. Simm oli liiga korralik ja sundis viisi 

pidama.”(Tegova 2005). Kindel  otsus saada kunstnikuks sündis selliste autoriteetide 

mõjul varakult, peale ühte kodus toimunud koosviibimist: ―Teistest oma vaimuka 

heatahtlikkusega joonistus eriti esile Elmar Kits. Kindlasti aitasid kaasa kunstniku 

kohta käivad vahvad legendid, mida seltskonnas räägiti ning kõrge riiklik preemia. 

Kui isik ka nähtud oma silmaga, tuli kindel otsus, hakkan kunstnikuks.  Kodus tekitas 

mu lapseotsus tugevat vastuseisu ja kas siis seepärast või lihtsalt välditi seda külalist, 

ei tea." (Tegova 2008: 10-11) 

Fragment interjöörist, iseloomustamaks ruumiesteetikat, mis tulevast 

kunstnikku tema vanematekodus ümbritses
7
. ―Minu lapsepõlvekodu ruumikeskkond, 

sisekujundus oli kesine. Tigudiivan, tugitoolid ja lauake(1939). Küll aga oli aukohal 

Ecklundi toodud mõisasju, laes kroonlühter, Kastre mõisa von Esseni käesurumis-

võistluse võitmise supitirin, postitõlla reisukast ja Arnold Simsoni õlimaal. Raadilt  

                                                 
6
 Lembit Tegova (1924-2008) õppis keskkooli ajal kunsti Vanda Johansoo käe all, osaledes ka 

suvistes kunstilaagrites Valgemetsas. Õppinud ka Kunstiinstituudi ettevalmistuslursustel 1949/1950 

Aleksander Pilari käe all. Õppis siiski loomaarstiks, kuid kujunes ka heal tasemel harrastuskunstnikuks, 

kes on esinenud näitustel nii Saaremaal kui Tartus (2008. aasta suvel koos E. Tegova näitus ―Vennad 

Tegovad‖ Lastekunstikooli galeriis). Viimasel näitusel Tartus oli ülevaade tema kohati Maurice Utrillo 

laadis väikelinnavaadetest. 
7
 Hilisemas loomingus on osutunud oluliseks lapsepõlve keskkonna esteetika.  
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emale sünnipuhul antud kullatud lauatarvikud. Vanaema oli teenijaks Raadi mõisas ja 

vanaisa moonamees. Mõisahärra heldusest on palju räägitud. Neid hoiti mustas 

karbis, mis seest oli kreemika siidiga vooderdatud. Vaatasin lapsena salaja  neid tihti. 

Võõristus muutus omaseks ja hilisem antiikmööbli kogumine sai siit vist alguse. Ehk, 

nn asjadele õigete naabrite otsimine."(Tegova 2008).  

1958. – 1959. veetis E. Tegova Saaremaal vanema venna peres, õppides 

väikeses Taritu 7. klassilises koolis.  Elu loomaarstist venna ja õpetajast ja kirjanikust 

vennanaise Endla Tegova
8
 peres vaikses metsakülas, kus oli säilinud ehe 

etnograafiline keskkond, võis olla küllaltki määrava tähtsusega kunstniku kui isiksuse 

kujunemisse ja tema loomingusse
9
. ―Peretraditsiooniks oli olla puhkepäeviti looduses, 

Endla kirjutas kivi otsas päevitades romaani, meie maalisime ja püüdsime kala.‖ 

(Tegova 2005). Ajatäidet pakkus ja silmaringi laiendas vennanaise raamatukogu. 

Saaremaa olustik võis sõjajärgse purukspommitatud ja laastatud Tartuga võrreldes 

tunduda tõelise paradiisina. E. Tegova on meenutanud küla erilist puitarhitektuuri, 

näiteks üksikut pukktuulikut jõekäärus, kus ―...tiiva peale ronides sai metsa tagant 

näha sillerdavat Riksu lahte ja piirivalve vaatetorni. Sealt oleks äärepealt 

allakukkunud. Kõndisin tasakaalu hoides tiiba pidi, aga pidurid olin unustanud pealt 

ära. Õnneks sain klammerduda küüntega pehkinud katusesse. Veel meenub vana, 

ühegi naelata rookatusega ait, isegi lukk oli puust
10

.‖ (Tegova 2005). Vend suunati 

teise ringkonda tööle ja uueks kooliks sai E. Tegovale 1959-61 Kuressaare I 

Keskkool. Seal osales ta kunstiringis, mille  juhendajaks oli Karoly Stern
11

.  

1961. aastal pöördus E. Tegova tagasi Tartusse. Õpingud jätkusid Tartu 2. 

Keskkoolis. Sealsed kunstiõpetajad olid  juhendajad Aili Tammela
12

, Ahto Tamm. 

Juba 10. klassi õpilasena (1963. aastal) hakkas E. Tegova käima ka TRÜ 

Kunstikabinetis, mille juhendajaks oli Kaljo Põllu. Näituste külastamine sai 

harjumuseks kabinetis, kuid seda suunasid juba ka kunstiõpetajad keskkoolis.  

Keskkooliperioodist pärineb ka E. Tegova esimesed katsetused kujundajana. „Päris― 

kirjanduse kõrval oli kümnendi üks oluline noorte loojatega seotud nähtus ka 

                                                 
8
 Endla Tegova  (1922 – 1987) oli eesti keele ja kirjanduse õpetaja , kellelt on ilmunud 

romaanid ―Tunglejad‖, Humalaaias‖, Põlvili‖ ja ―Laulatatud‖. 
9
 Vt. looming 21. sajandil. 

10
 E. Tegova loomingusse lisandub etnograafilise taustaga puitpanuseid alates 1990. aastate 

keskpaigast. 
11

 Karoly Stern (1921-1975) oli enne sõda õppinud joonistusõpetajaks Haapsalu õpetajate 

seminaris, hiljem oli Tallinna Loomaaia direktor 1961-1975. 
12

 Aili Tammela (s. 1936) lõpetas Tartu Kujutava Kunsti kooli 1959. aastal ja tegutseb 

harrastuskunstnikuna senini. 
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koolialmanahhid, millega oli seotud nii kirjandus-, kui kunstihuvilisi noori. Esimesed 

kujundajakogemused on seotud koolialmanahhide illustreerimisega. Tartu II 

Keskkoolis koostati almanahhi ―Kutsuv rada‖, mida ilmus aastatel 1958 – 72 kümme 

numbrit
13

, see oli ellu kutsutud tollase direktori Hillar Palametsa eestvedamisel 

suuresti 1930. aastate õpilasajakirju eeskujuks võttes (Malin 1987: 91). E. Tegova ise 

on meenutanud: „Saaremaalt olin saanud Endla [Endla Tegova] sugulasest sõbra, 

skulptorist tudengi Matti Variku
14

. Temalt sain insta meistri vihmavarjutraatidest 

tehtud linoolinoad
15

 ja koolialmanahhi illustreerimine võis alata. Tegin sinna neli - 

viis Tallinna vaadet ja ühe Muhumaa looduspildi. See linoolihuvi tekkis Ulase-

Laretei-Eelmaa näitusest
16

 Tartu Kunstimuuseumist” (Tegova 2005). Graafikahuvi 

süvenes kabinetis õppimise algul
17

.  

Peale keskkooli lõpetamist asus E. Tegova õppima 1965. aastal EPA-sse 

loomakasvatust, sinna astumise peamiseks põhjuseks oli soov vältida sõjaväe-

teenistusse kutsumist
18

 (lõpetas EPA 1972. aastal).  

 

1.2. Tartu kultuurielust 1960. aastate teisel poolel  

1.2.1.Tartu suletus ja avatus 

E. Tegova sisenes Tartu kunstiellu 1963. aastal Tartu Riikliku Ülikooli 

kunstikabineti uksest, kuid nagu eeltoodud kujunemisloost järeldub, ei olnud see 

samm juhuslik. Lisaks perekondlikule ja õpetajate mõjule tuleb vaadelda ka kultuuri-

keskkonda Tartus 1960. aastate teisel poolel. Milline mõju võis olla tolle perioodi, 

hilisemates mälestustes tihti värvilt ―kuldseteks‖ projitseeritud kümnendi  vaimsel 

õhkkonnal ühe noore kunstniku valikutele? Lisaks kunstielule vaadeldakse ka 

lokaalset identiteeti tartlasena, Tartu eripära. 

Tänapäeva publitsistlikus retoorikas ja mujal levinud Tartu ja Tallinna 

vastandamine
19

 esines ka kuuekümnendatel. ―Tallinna ja Tartu vastuolu oli ju tookord 

                                                 
13

 Vilistlaskaastööga olid ühes väljaandes esindatud ka nt. B. Alver (nr 8, 1966). Teiste 

kultuuritegelaste seas käsitleti samas numbris ka M. Unti (―Võla‖ ilmumise puhul) (Malin 1987: 91). 

Seega olid almanahhid kohati ka „päris― kirjanduse seisukohalt täiesti tõsiseltvõetavad. 
14

 Matti Varik (s. 1939) on tuntud skulptor, monumentalist. 
15

 Need omapärased, kuid tõhusad linoolinoad on säilinud. 
16

 Tõenäolisemalt peab E. Tegova siin siiski silmas 1962. aastal toimunud TRÜ kohvikus 

toimunud Peeter Ulase ja Herald Eelma graafika näitust (kunstikroonika ajakirjas Kunst  2/1963).  
17

 Vt. järgmine peatükk kunstikabineti näitustel esitatud töid. 
18

 E. Tegova: ―Vene kroonust möödahiilimise variant oli EPA-sse minek. Põdurad vanemad 

olid ka rahul, et ERKI-sse mineku asemel koju appi jään ning asjalikuma elukutse valin.‖(Juske 2006) 
19

 Tallinna ja Tartu vastuolud olid teravnenud juba 1930. aastate teisel poolel, mil Tallinn 

püüdis igati poliitilist ja kultuurielu enda kätte koondada. Tartult võeti ära riigikohus, piirati ülikooli 
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olemas. Tartu esindas vaimu, Tallinn raha.‖, on öelnud toonast õhustikku meenutades 

ka K. Põllu (Klaats: 2004). Tartu olukorda sai iseloomustada ka sõnaga „suletus―. 

Nõukogude okupatsiooni lõpuni  oli Tartu sõjaväelennuvälja tõttu n.n. „suletud linn―. 

Suhtlus ja infovahetus välismaailmaga toimis  keerukalt. Erinevalt Tallinnast ei olnud 

Tartu turistidele avatud, tallinlastele avanes peagi võimalus saada vahetut informat-

siooni soome televisiooni vahendusel, mille signaal Lõuna-Eestisse ei ulatunud. Kui 

1960. aastatel  hakati  pagulasi Eestisse külla lubama, kuid ametlikult lubati neid vaid 

Tallinnasse
20

. Toimus vastastikune suhete taastamine, ka kultuuri vallas
21

 ja vaata-

mata keelule õnnestus aktiivsematel külastada ka Tartut. Kuuekümnendatel tekkisid 

ka esimesed võimalused Tartu kunstnikele külastada välisriike
22

.  

Hoolimata eraldatusest eksisteeris Tartus vaimne avatus. Vaimsus oli 

loomulikult seotud ülikooliga. K. Põllu, kes  tuli TRÜ kunstikabinetti juhtima 1962, 

on intervjuus Heie Treierile märkinud teravat kontrasti tollase ERKI ja TRÜ vaimse 

atmosfääri vahel esimese kahjuks, mida ta Tallinnast Tartusse TRÜ kunstikabinetti 

juhtima tulles oli koha tajunud (Treier 2006: 55). K. Põllu rõhutab erilist vaimset 

puhangut, mis tema (ja mitte ainult tema) meelest kuuekümnendate Tartut iseloo-

mustas (Treier 2006: 55). See vaimne erksus ja avatus näis iseloomustavat kogu 

kultuurielu. „Tartu kohvikutes ja akadeemilises elus oli pärast otsese vaimse ja 

poliitilise terrori lõppemist tekkinud mõningane vabadus võrreldes survega, mille all 

ikka veel elati kontorites, kolhoosides ja tehastes. Siin võimendus iga tuuleõhk, mida 

tõi väiksemgi pragu raudeesriides.” (Lauristin; Vihalemm 1998: 1390). Vabadus võis 

tunduda suuremana, kui ta tegelikult oli, sest noortel otsesed võrdlusvõimalused ju 

puudusid (Lauristin; Vihalemm 1998: 1390).    

E. Tegova näitel võib öelda, et sellest intellektuaalsest õhkkonnast ei saanud 

osa mitte ainult tudengid, vaid juba ka ärksamad keskkooliõpilased. 

 

 

 

                                                                                                                                            
autonoomiat ja viidi Tallinnasse ülikooli tehnikateaduskond. ―Tartu vaim‖ hakkas tähendama ühtlasi 

opositsiooni ―vaikiva ajastu‖ sees (Erelt 1988: 13). Sõjajärgsetel aastatel toimus veel ulatuslikum ja 

Tartu kunstielu jaoks määravate tagajärgedega tsentraliseerimine ka kultuurielus. 
20

 Liiguti muidugi ka mujal, vt. nt. Hellar Grabbi mälestused (Grabbi 2005) 
21

 Põhjalikult on kultuurivahetus Välis-Eesti haritlastega ja sellega seonduvat avanud Indrek 

Jürjo (Jürjo 1996) .  
22

 Näiteks Ilmar Malin käis Stockholmis 1966. aastal külastamas oma venda, murranguline 

pööre sürrealismi poole kunstniku loomingus sai alguse just sellelt reisilt ( Juske 2006: 46) 
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1.2.2. Kirjanduselust 

Värskeid tuuli võis esmalt tunda kirjanduses. Eesti kirjandusloos on esile 

tõstetud luule populaarsuse märkimisväärset tõusu eesti kirjanduses 1960ndatel 

aastatel (Velsker 2001). Juba 50. aastate lõpul oli nõudmine luuleraamatute järele 

kasvanud, eriti suure hüppe tegi selle populaarsuse kasv aga 1960ndate alguse 

sulaõhkkonnas. Lugejaskond oli väga suur ja luuleõhtute külastatavus samuti. 

Korraldati lausa luulevõistlusi (Kalda 1991: 97). Tartus toimusid populaarsed 

luuleõhtud Tartu Riikliku Ülikooli kohvikus. „Peaaegu igal õhtul toimusid ülikooli 

kohvikus luuleõhtud, esinesid Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo, Andres Ehin, Ly 

Seppel, Mati Unt […] peale selle kohtumisõhtud, avalikud loengud…Nii, et Tartu 

noorte hulgas vaimne elu kees…―, on K. Põllu meenutanud (Treier 2006: 55). 

Kümnendi jooksul kujunesid luuleõhtutest väljakasvanud üritused interdistsiplinaar-

seteks, kus omavahel olid ühendatud kirjandus, kunst, muusika, väitlused
23

. Eesti 

luules tõusis jõuliselt esile n.n. kassetipõlvkond. Samas oli ka luuletajaid, kelle 

loomingu tõeline mõju avaldus ajalise nihkega, nagu Artur Alliksaar, kes tõi eesti 

luulesse sürrealistlikud keelemängud. Sürrealistliku luulega alustas Andres Ehin 

(Velsker 2001). Seda etappi eesti luules iseloomustas „Arbujate„ põlvkonna 

esindajate naasmine kirjandusellu. „Elati ärkamiselevuses. Taas olid populaarsed 

„Noor-Eesti“ ja „Arbujad“, ühiselamutubades deklameeriti küünlavalgel Suitsu, 

Visnapuud, Krossi, Alliksaart ja Paul-Eerik Rummot…― (Lauristin; Vihalemm 1998: 

1390). Oluline on stalinismiperioodil vaikima sunnitud luuletajate tagasitulek 

avalikku kirjandusellu, näiteks Betti Alveri naasmine luulekogu ―Tähetund‖ 

ilmumisega samal 1966. aastal, tagasivõtmine Kirjanike Liitu. B. Alver oli noorte seas 

armastatud
24

. Ain Kaalep on nimetanud 1960. aastate kirjanduses (ja ka kunstis) 

toimuvate protsesside kahte tunnust: 1) taastamine e. regeneratsioon; 2) selle baasil 

uuenemine (Alttoa; Helme 1983). Taastamine tähendab 1930. aastate luulekultuuri 

taas ausse tõstmist, tõelised uuendused algasid A. Kaalepi arvates A. Alliksaare, Paul 

Eerik Rummo, Andres Ehini loomingust (Alttoa; Helme 1983). 

Loeti ka pagulasluuletajaid, teosed ringlesid, mõnes ringkonnas oli ilmselt 

tuntud näiteks juba ka sürrealist Ilmar  Laabani luule (Tegova 2008). Tartu noortest 

                                                 
23

 Vt. järgmine ptk. 
24

 E. Tegovat tutvustas B. Alveriga noor luuletaja Päärn Hint (Tegova 2007). 
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prosaistidest oli kindlasti olulisemaid noor Mati Unt oma debüütteosega  ―Hüvasti 

kollane kass‖ 
25

(1963) ja ―Võlg‖ (1964), mis kujutavad tollaste noorte mõttemaailma.  

 

1.2.3. Kunstielu Tartus 1960.aastatel 

1.2.3.1.Tegutsevad kunstiinstitutsioonid Tartus 1960. aastatel 

Saamaks täpsemat pilti mehhanismidest, mis määrasid toonast kunstielus, on ära 

toodud Tartus toimivate kunstiinstitutsioonide ülevaade. Enamus neist institutsioo-

nidest on hiljem mänginud olulist osa E. Tegova kunstnikuteel. Ametlikult sai 

igasugune kunstielu okupeeritud Eestis toimuda ainult ametlike institutsioonide kaudu 

ja kontrolli all. Detailselt on tolleaegseid kultuurielu reglementeerimise mehhanisme 

ja hierarhiaid kirjeldanud Margus Kiis oma magistritöös (Kiis 2007). Tartus 

tegutsevad kunstiinstitutsioonid olid enamuses vabariiklike asutuste allüksused.  

Tartu Riiklik Kunstimuuseum (edaspidi TKM) on asutatud 1940. aastal. 

Direktor oli aastatel 1952-1976 Vaike Tiik. TKM oli üks ametlike näituste 

korraldamise paik, muuseumis toimusid ka kohtumisõhtud kunstnikega, näituste 

arutelud, üllitati katalooge. Kuid avalikule tegevusele lisaks, nagu Eesti Riiklikus 

Kunstimuuseumiski Tallinnas, olid ka Tartus olemas vastutulelikud/vastutustundlikud 

muuseumitöötajad, kes võimaldasid kuuekümnendate alguses noortel kunstnikel soovi 

korral tutvuda seni veel põlu all olevate pallaslaste töödega vaba riigi ajast. Enn 

Põldroos on meenutanud: „...tegime dessandi Tartusse. Ka Tartu Kunstimuuseum 

avas oma uksed. Oli teisipäev, mil maja külastajatele suletud. Hämarad saalid olid 

täis veetud varjatud šedöövreid. See oli pikk päev täis avastuspinget.” (Põldroos 

2001: 108). Järgmise põlvkonna kunstnike kohalt taoliste aktsioonide kohta praegu 

andmed puuduvad, kuid meenutustes on esile tõstetud TKM-i töötajate ja 

tegevkunstnike vahelist tihedat suhtlust just tollase direktori ajal (Alttoa; Helme 

1983). 

ENSV Kunstnike Liidu Tartu osakond loodi 1957. aastal. Esimeheks oli 

aastatel 1961-1977 Efraim Allsalu. See oli teine riiklikult organiseeritud näituste 

toimumise koht. Vastuolud Tartu Kunstnike Liidu juhtivate kunstnike ja 

kunstikabineti noorte vahel kunstiküsimustes olid suured (Helme 1997; Treier 2006), 

kuid noorte tegemiste vastu tunti ka huvi (Tegova 2008b). Tänapäevani Tartus olulise 
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 Teos ilmus 1963. aastal Tartu 8. Keskkooli almanahhis „Tipa-tapa―(Velsker 2001: 493). 
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näituse- ja ateljeepinnana tegutsev Tartu Kunstnike maja ehitati valmis 1959. aastaks. 

Kümnendi mitmed mõjukad näitused toimusid just seal.
26

 

Eesti NSV Tartu Kunstitoodete Kombinaat  koordineeris tarbekunsti. 

Kunstiharidust andsid Tartus 1960. aastatel kolm õppeasutust: Tartu 

Kunstikool asutati 1951. aastal. Koolis oli võimalik omandada kunstialane keskeri-

haridus, tegemist oli tollal puhtakujulise rakenduskunstikooliga. Tartu Kunstikoolist
27

 

tuli kunstikabinetti näiteks ka Rein Tammik, kes ei olnud rahul sealse õpetusega 

(Tammik 1984: 49).  

Tartu Lastekunstikool on asutatud 1957. aastal. Direktoriks vaadeldaval 

perioodil oli  Lea Jürison. See on Eestis esimene huvikool kunstilise alghariduse 

andmiseks kooliealistele lastele
28

.   

Tartu Riikliku Ülikooli kunstikabinet asutati 1957. aastal (Treier 2006: 53). 

Kabineti esimene juhataja Juhan Püttsepp, alates 1962 K. Põllu. Haridusliku tegevuse 

kõrval oli Tartu kunstielus 1960. aastatel oluline roll ka K. Põllu organiseeritud 

näitusetegevusel TRÜ kohvikus (Helme 1997: 7).E. Tegova osales kunstikabineti töös 

aktiivselt mitmel ajajärgul
29

 alates 1963. aastast. 1974-1993 oli kunstikabineti 

juhatajaks Andrus Kasemaa. 1994. aastal lõpetas kabinet tegevuse.  

Nii nagu Tartu toonast kunstielu mõjutasid toimivad institutsioonid, omab  

miinusmärgiga mõju ka kõrgema kunstiharidusliku õppeasutuse puudumine Tartust. 

―Pallase‖ reorganiseerimine (alates 1944 Tartu Riiklik Kunstiinstituut), selle ENSV 

Riikliku Kunstiinstituudiga liitmine 1951 ja Tartus üliõpilaste vastuvõtu lõpetamine 

seiskas noorte kunstnike juurdekasvu kohapeal (Talvistu 2005: 497) ja hakkas Tartu 

kunstielule tõelist mõju avaldama kuuekümnendate lõpuaastatel (Helme 1997: 9).  

Vaba kunstiturgu asendas okupatsiooniperioodil riiklik ostupoliitika
30

 (Kiis 

2007). Tegutses riiklik müügisalong, kuid riiklikule ostumonopolile vaatamata osteti 

                                                 
26

 Hiljem on E. Tegova olnud Kunstnike Liidu konsultandiks (1977-1978). 2010. aastal 

paikneb majas ka E. Tegova ateljee. 

27
 E. Tegova õppis Tartu Kunstikoolis aastatel 1974-1978. Sama kooli baasil asutatud Tartu 

Kõrgemasse Kunstikooli astus E. Tegova 2008, õppis seal aastatel 2002-2008, alates 2002 Tartu 

Kunstikoolis vanem õpetaja ja Tartu Kõrgemas Kunstikooli fotoosakonna õppejõud. 

28
 1978. aastal sai E. Tegovast Tartu Lastekunstikooli direktor. 

29
 Aktiivsemad perioodid olid aastatel 1963-1972 ja lünklikult alates 1977. 

30
 TÜ kunstiajaloo õppetoolis on kirjutatud ENSV kunstiostupoliitikast mitmeid seminaritöid.  
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kunsti ikka ka käest kätte
31

. Olulise sihtgrupina lisandusid 1960. aastatel jõukust 

kogunud kolhoosid, kelle eelarves oli kunsti tarbeks eraldatu lausa vastav protsent.   

 

1.2.3.2. Kunstinäitustest Tartus 1960. aastatel  

Olulisemad ametlikud
32

 näitusepaigad Tartus 1960. aastatel olid Tartu 

Kunstnike Maja (valminud 1959), TKM, TRÜ kohvik. Läänelik galeriide süsteem 

nõukogude kunstimaailmas puudus, Tartus kujunes 1960. aastatel kõige paindliku-

maks ja avatumaks näitusepaigaks TRÜ kohvik (Helme 1997: 7). Ülikooli kohviku 

näituse külastatavus oli iseenesestmõistetavalt kõrge, kunsti populaarsust
33

 tõstsid ka 

kohvikus korraldatud kunstiüritused. Näitusi toimus ka koolides
34

 ja muudes avalikes 

asutustes, alates 1963. aastast on almanahhi „Kunst― kunstikroonikates aeg-ajalt ühe 

Tartu näitusepaigana märgitud ka näiteks kino ―Ekraan‖. Noored külastasid näitusi nii 

keskkoolide kunstiõpetajate algatusel (Tegova 2008), kui juba kunstikabinetist 

innustust saades (Karu 2010).  

Tollast Tartu näitusepilti kaardistades ilmneb, et kümnendi algusest toimus 

terve rida pallaslaste näitusi ja suuremahulisi retrospektiivnäitusi. 16. aprillist kuni 28. 

maini 1961. aastal toimus eelmisel aastal surnud Kristjan Tedre (1901-1960) 60. 

sünniaastapäeva tähistav näitus. Esitatud oli ligi 80 tööd alates 1923. aastast, mis 

toodud erinevatest kogudest. Ilmus autorileht ja kataloog (Kunstikroonika. Kunst 

1962). 

                                                 
31

 Eriti populaarsed oli pallaslased, peamised kunstiostjad olid Tartus haritlased (teadlased, 

arstid jt.) (Tegova 2010).  
32

 Tollest perioodist on andmeid ka alternatiivsetest, n.ö. korterinäitustest nagu Olav Marani 

näitus  Andres Ehini kodus (Sepp 2001: 82). „1965 toimus Ehini juures korterinäitus, mida edumeelsed 

isandad vaatamas käisid―, on O. Maran meenutanud intervjuus (Alttoa; Helme 1984a: 4). 
33

 1960. ndatel aastatel näitasid elavat huvi kujutava kunsti vastu üles reaalteadlased, näiteks 

ajalehe „Sirp ja Vasara― 1968. aasta kunstiküsitlustele vastanute seas on rohkesti erinevate alade 

teadlasi, kes tõstavad esile ka TRÜ kohvikus toimunud näitusi.  
34

 Tuntum neist 1960. aastal Tartu 8. Keskkoolis (praegune Forseliuse gümnaasium) toimunud 

kooli tollase õpetaja Silvia Jõgeveri organiseeritud näitus. See on tuntud n.n. Tartu sõpruskonna 

näitusena. Osalesid Lembit Saarts, Kaja Kärner, Valve Janov, Heldur Viires jt. Mitteametliku formaadi 

tõttu tõi näitus kaasa skandaali. Jõgever oli näituse komplektis küll teadlikult vältinud abstraktseid 

maale ja kollaaže, mida nimetatud kunstnikud muuhulgas viljelesid. Suuri probleeme tekitas näitusel 

esitatud selgitav tekst. Mati Unt, kes õppis siis sama kooli 10. klassis, kirjutas teise sarnase artikli ja 

pani õpilaste seinalehte, Ilmar Malin olevat plaaninud näitusest kirjutada ajalehte ―Sirp ja Vasar‖ ja 

külastajaid oli palju (Sepp 2001: 81) Järgnesid aga probleemid, Tartu Kunstnike Liidu parteilaste 

kinnine koosolek ja süüdistused, Jõgever pidi Tallinnasse Kunstnike Liidu koosolekule esitama terve 

näituse, lõpuks kaitsesid teda E. Sepa andmetel kunstiteadlane Villem Raam ja kunstnikest Lepo Mikko 

(Sepp 2001: 81).  Ideoloogiline surveavaldamine ja avalik mõnitamine tõi kaasa osalenud kunstnike 

teatava tagasitõmbumise näitusetegevusest.  
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Tartu Kunstimuuseumis oli  kuni 1962. aasta 21. jaanuarini avatud Arkadio 

Laigo (1901-1944) 60. sünniaastapäeva tähistav näitus, eksponeeritud oli 157 estampi, 

joonistust, maali, raamatuillustratsiooni, eksliibrist ja illustreeritud väljaannet. Ilmusid 

kataloog ja autorileht (Kunstikroonika. Kunst 1963).  

31. jaanuarist kuni 12. märtsini toimus näitus „Eesti maal― muuseumi 

fondidest, eksponeeritud oli maale ja pastelle 19. sajandi lõpust 1940. aastani, kokku 

130 teost. 19. märtsist kuni 20. maini 1962. aastal toimus Ado Vabbe (1892- 1961) 

mälestusnäitus. Eksponeeritud oli 230 teost, alates 1914. aastast, muuseumi ja 

erakogudest. Ilmus ka kataloog (Kunstikroonika. Kunst 1963). 22. detsembril 1963. 

avati Villem Ormissoni (1892-1941) teoste näitus, väljas oli 49 maali muuseumi 

fondidest ja erakogudest. Ka kataloog ilmus (Kunstikroonika. Kunst 1964/1). 

 Olulised olid suuremad ülevaated okupatsioonieelsest kunstist, nagu 27. 

september kuni 26. oktoober samas „Eesti joonistused (19.sajandi lõpust kuni 1940. 

aastani) TKM-i kogudes (nt Uurits, Vabbe, Triik, Raud, Reindorff, Vardi jt) (1964. 

aasta II poole kunstikroonika. Kunst 1965/1)  

21. aprillist kuni 23. maini 1964. Toimus Johannes Greenbergi (1887-1951) 

retrospektiivnäitus TKM-is, eksponeeriti 108 maali ja joonistust ( Kunstikroonika. 

Kunst 1965 2/3). 

Need näitused tutvustasid pallaslaste pärandit, eriti oluline oli stalinistlikul 

perioodil põlu all olnud kunstnike loomingu tutvustamine. Raske on järeldada, 

kuivõrd need näitused noori tõmbasid. Arvestades, et noorte kunstnike seltskond 

Tartus suhtus „Pallase― pärandisse (eelkõige küll elusolevatesse ja tegutsevates 

pallaslastesse) kui tagurlikku (Treier 2006: 57), see on modernismi loogikast lähtudes 

eelduspärane. „Kõik need tõelised pallaslased, kes seal veel 1960. aastatel elasid, olid 

ju täies elujõus ning au neile jne.jne.jne. KUID. Nad jäidki oma suurt pallaslikku 

kunstikindlust kaitsma ega näinud seda, mis ümberringi toimus ja võib-olla ei 

tahtnudki näha.„,  heidab pallalastest kunstnikele stagneerumist ette K. Põllu (Treier 

2006: 57). Mitmete tollaste noorte eelistused küpsete kunstnikena on aga kujunenud 

sellest lähtekohast hoopis vastandlikeks. Tsitaat E. Tegova Tartu Kõrgema 

Kunstikooli diplomitööst:― Minu maalilaadi eeskujudeks on pallaslased Elmar Kits Ja 

Ado Vabbe" (Tegova 2008a: 10). Üks näide kunstniku pöördumisest nooruses põlatud 

laadi juurde küpses eas on ka Rein Tammik, kes 1990. aastatel hakkas maalima 

impressionistlikke maastikke (Juske 1992). Suhe vanema ja noorema põlvkonna 

kunstnike vahel Tartus oli ambivalentne. E. Tegova järgit ei ole päris õigus H. 
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Liivrannal, kes väidab, et Tartu vanemad kunstnikud jäid noortekunstist eemale või 

noortekunsti suhtes pigem tõrjuvale seisukohale (Liivrand 1984: 47 ). E. Tegova 

meenutustes (Tegova 2008b) külastasid kunstikabineti ja ―Visarite‖ näitusi TRÜ 

kohvikus ka tollal tunnustatud kunstnikud, Kunstnike Liidu liikmed, kommenteerisid 

töid jne. K. Põllu nende suhete kohta:  ―Kuigi oldi konfliktis Kunstnike Liidu Tartu 

osakonna asjameestega, lilli ja natüürmorte maalivate järelpallaslastega...” (Põllu 

1997: 56) Ei olnud siis tegemist ka päris isiksuste pinnal konfliktiga, pigem oli 

küsimus noorte uut moodi esteetilistes tõekspidamistes. „Noor kunst ei üritanudki 

jäljendada vanemaid kolleege ega neid kuidagi üle trumbata. Popi-eelse ja popkunsti 

kõnetusviisid ja esteetikad suundusid totaalselt eri suundadesse.― (Helme 2009). Ei 

puhtad esteetilised väärtused ega käsitööoskus ei olnud enam primaarne, vaid 

uuenduslikkus. Siin on näha klassikalist põlvkondadevahelist vastuolu, sellele 

viitavad ka noorte kunstnike eelpool toodud meelemuutused pallasliku modernismi 

suhtes vanemas eas. L. Lapin on öelnud: “On paradoksaalne, et popile orienteeritud 

“Visarites” toimus “Pallase” Pariisi traditsiooni hülgamine ennekõike just viimase 

sünnikodus”. (Lapin 2003: 180). See ei tundu niivõrd paradoksaalne, kuivõrd 

põlvkondlikkusest ja modernismi loogikast lähtuvalt pigem loomulik ja paratamatu.  

1960. aastate teisel poolel toimus Tartus veel mitmeid eesti kunstiajaloos 

märgilise tähendusega näitusi, mis seotud uuendustega kunstis. 1962. aastal toimus 

TRÜ kohvikus Enn Põldroosi ja Nikolai Kormašovi maalide ning Peeter Ulase ja 

Herald Eelma graafika näitus. Seda näitust on mälestustes meenutanud ka E. Tegova, 

tõstes esile eeskätt graafikuid (Tegova 2005; Tegova 2008a). Graafikahuvi oli tollal 

suur, eesti graafika tõusust sellel perioodil on kirjutanud Tamara Luuk (Luuk 1994) e. 

Tegova puhul on algul märgatav huvi pigem graafika vastu. Ühe tema tollase 

eeskujuvõi lemmiku P. Ulase töödes on T. Luuk juba sel kümnendil täheldanud ka 

sürrealistlikke jooni (Luuk 1994: 220). 1964. aasta 5. novembrist detsembri lõpuni 

toimus Efraim Allsalu, Ilmar Malini ja Kalju Polli ühisnäitus Tartu Riiklikus Kunsti-

muuseumis. Esitati 161 maali, joonistust, klaasimaali ja metallitaonditeost ja ilmus 

kataloog. (Kunst 1965/1. 1964. aasta II poole kunstikroonika. Lk 63-64) Näitusest 

kirjutas pikemalt Evi Pihlak almanahhis ―Kunst‖ (Pihlak 1965). K.Polli ja E. Allsalu 

töödes leidus tööstus- ja masinamotiive, Malin esitas näitusele portreid, aga ka oma  

nn. torude seeria, mis oli inspireeritud Kohtla-Järve Keemiakombinaadist (Kiis 2007: 
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33). Näituse hilisemates käsitlustes on toetutud toonasele kunstikriitikale
35

. Kuid seda 

tolles ajahetkes märgilist ja uuenduslikku näitust meenutades on I. Malin hiljem 

meenutustes toonud esile ajastu kunstiloome teist, varjatud poolust
36

. Näituse 

legendaarsust ja häid arvustusi meenutades tuleb välja kunstnike lõhestatus, surve all 

olek (Malin 1992), mis ei puudutanud ainult n.ö. põrandaaluseid, tagasitõmbunuid, 

vaid kõiki. Okupatsiooniaja Eestis sündinud sürrealistliku kunsti juured on tingitud 

nõukogude süsteemist. 

1966. aasta tähistab Eesti kunstielus olulist murdepunkti. Modernistlik kunst, 

mida  Eestis, nagu kogu NSV Liidus avalikult ei eksisteerinud, ilmus nüüd ametlikele 

ja suurtele näitustele (Kiis 2007: 60). Üks esimesi suuremaid ametlikke näitusi 

ENSV-s, kus esines otseselt avangardistlikke töid oli Tartu kunstnike teoste XII näitus  

5 juuni – 16 juuli 1966. Kaljo Põllu kujundatud oli näituse kataloog. Näitusel osales 

üle 60 kunstniku ja teoseid kogunes üle 200 (Tartu kunstinäitus 1966. Kataloog). 

Väljapanek kujunes huvitavaks. E. Kitse poolabstraktseid töid nimetati kataloogis 

omapärasteks, kujutised olevat ―välja joonistamata‖. I. Malin esines esmakordselt 

sürrealistlike töödega (Kiis 2007: 61), Varmo Pirk kubistlikus laadis,  Albert Anni ja 

Lola Makarova esindasid abstraktsionismi. Näiteks L. Makarova töid iseloomusta-

takse näituse kataloogis kui julgete koloriidi- ja vormiotsingutena (Tartu kunstinäituse 

kataloog 1966: 20) K. Põllu esines sel näitusel oma esimeste op-kunstiliste teostega: 

―Struktuur‖ (tušijoonistus), linool ―Tasakaal‖ (linoollõige) (Tartu kunstinäitus 1966. 

Kataloog: 10).  

Märgilise tähtsusega on Elmar Kitse näitus Tartu Kunstnike Majas 12. 

novembrist 12. detsembrini 1966. aastal. See on legendaarne, paljudele (Tegova 2005) 

                                                 
35

 Okupatsiooniaegse kunstikriitika keel iseenesest kätkeb endas probleemi. On selge, et 

tolleaegses perioodikas ilmunud tekste ei saa lugeda otse. Tänane lugeja peab esiteks ―tõlkima‖ endale 

poliitilise kantseliidi, heitma kõrvale kohustusliku retoorika, mis jõudis Kunstnike Liidu ametlikest 

paberitest ka perioodikasse. Kuuekümnendate aastate poliitiline kõnepruuk pakkus siiski erinevalt 

stalinismiajast siiski küllalt avaraid tõlgendamisvõimalusi (Kangilaski 2003: 23). Teiseks, ametlikes 

väljaannetes kajastati vaid ühte osa toimuvast, seega toimuva proportsioonid olid ajakirjanduses 

moonutatud ( Vt. ka Sepp: 2001). E. Põldroos iseloomustab toonast kunstikirjutust tagantjärele nii: 

―Asjade otsene väljaütlemine ja oma nimega nimetamine ei tulnud kõne alla. Kujunes välja omapärane 

ümber nurga ja ridade vahelt ütlemise kunst. Sensatsiooniliseks võis saada kerge muutus mõne 

käibevormeli sõnastuses või kirjavahemärgis. Lehti loeti palju ja hoolikalt ning kõik peidetu otsiti 

hasartselt üles. Mingi tähendusrikas sõnaseadmine muutus pikaks ajaks üldiseks jutuaineks. Küll aga 

julges! Kuid tänaseks on toonane šifrivõti kadunud ning lugedes pudenevalt paberilt kunagi erutanud 

tekste, ei suuda me enam sensatsioonikohti üles leida. Nipikalt ümbersõnastatud formuleering ei erine 

tänase lugeja silmis millegagi algsest kroonuformuleeringust.‖ (Põldroos 2001: 162-163) 
36

 Enda kohta meenutab I. Malin ise : “Malin rähkles sõjamälestuste ja pidevate hoiatavate 

meeldetuletustega, et ta on süüdlane kommunistliku paradiisi ees, mis tingis loomingulise heitlikkuse. 

Sula-aastate pingelõtvumisele järgnesid psühhoosid, mis sublimeerusid sürrealistlikes joonistustes – 

hilisema aluses.‖ (Malin 1992). 
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ereda mulje jätnud näitus. Kunstniku loominguvabaduse manifestatsioon, mille vastu 

ei julgenud ka kõige vanameelsemad midagi avalikult öelda. (Kiis 2007: 64) 

Eksponeeritud oli veidi alla saja tema töö aastatest 1963—66 (enamus siiski 1966), 

mida iseloomustasid ekspressiivne vormikäsitlus ja balansseerimine abstraktsionismi 

ja figuratiivsuse piiril: deformeeritud, nurgelised  kujutised, rõhutatud, kuid segased 

piirjooned, tihedad kokkupressitud grupid, sünged toonid ja sümbolistlikud pealkirjad. 

Mitmed tööd olid ka täiesti abstraktsed (―Kompositsioon sinisega‖).  Kuulsamad 

sümbolistlikud tööd olid "Häving", "Surmaratsanikud", "Don Quijote", "Hosta 

mälestused". Tõenäoliselt Mao Kultuurirevolutsioon inspireeris kompositsioonid 

―Hiinalik‖ ja ―Laternad‖ (Kiis 2007: 64). Omapärasel kujul kujutasid olustikustseene 

―Kalamehejutud‖, ―Sinine alustass‖ jt. Õpetaja ja suur eeskuju oli jäädvustatud ―Ado 

Vabbe portrees‖. Tööde kohta on tagantjärele kasutatud ka väljendit „sürreaalsed 

kompositsioonid― (Talvistu 1994: 24) See näitus, kus eksponeeritud sadakond papile 

või paberile maailtud etüüdliku iseloomuga kompositsiooni, tugines  Evi Pihlaku 

sõnul eelkõige puht maalilisele esitluslaadile. E. Pihlak toob esile seose Vabbe varaste 

kompositsioonidega, sealt saadud impulsse. ―Kunstnik püüaks  maalides justkui 

vabaneda endasse aastatega kogunenud tundepingest, painavatest mõtetest‖ (Pihlak 

1983: 27). Ka viitab E. Pihlak 60. aa  abstraktse arengusuuna puhul juba 30- aastate 

maalis olevatele eeldustele (Pihlak 1983: 27) E.Kitse maalid 1966.ndast aastast 

kuuluvad Eesti maali klassikasse (Kiis 2007: 64).  

E. Kitse toonastest abstraktsest töödest mäletab E. Tegova erksaid, säravkollaseid 

toone. „Minu mälupildis helekollased E. Kitse ja E. Allsalu on lühikese ajaga 

pruunistunud, see sundis mind uurima õpingute perioodil põhjalikumalt maalitehno-

loogiad ja värvide keemilisi protsesse." (Tegova 2008: 10) Vaadeldes E. Kitse 

tollaseid töid
37

, on nende koloriit tuhmununa pigem pruunikas, kõrbenud oranž. See 

kogemus on kunstnikku sundinud põhjalikult uurima värve, nende koostist, 

kasutusvõimalusi ja omadusi. Teiseks võis just selle näituse muljed olla üheks 

tõukeks, et maal saavutas noore E. Tegova silmis eelise senise lemmiku: graafika ees 

(Tegova 2007). Hiljem on näituse puhul rõhutatud järjepidevust „Pallasega―: „Elmar 

Kitse loomingu uuenemine 50-ndate lõpul ei olnud uue lehekülje pööramine, vaid 

katkenud loomuliku arengu niidiotste sõlmimine, nagu seda tegid eesti kunstis sel ajal 

mitmed vanameistrid – Ado Vabbe, Aleksander Vardi, pisut hiljem ka Arnold Akberg, 
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 Näiteks KUMU püsiekspositsioonis. 
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Märt Laarman.“ (Talvistu 1994: 18)
38

. E. Tegova teine suur eeskuju on Ado Vabbe
39

 

(Tegova 2008: 10).  

1967. aasta jaanuaris ja veebruaris oli Tartu Ülikooli kohvikus Ülikooli 

Kunstikabineti korraldatud Olav Marani  abstraktsete maalide näitus aastatest 1961 –

1966, näitusel oli väljas 24 maali. Sirje Helme on rõhutanud selle näituse aktuaalsust 

ja olulisust eriti kunstikabineti noorte jaoks (Helme 1997: 8) E. Tegova on tollase 

kunstikabineti olulise joonena meenutanud TRÜ kohvikus toimunud näitusi, esile 

tõstes ka O. Marani näitust (Tegova 1984: 50). O. Marani selle perioodi looming 

seostub sürrealismiga
40

.  

1967. aasta märtsis ja aprillis oli TRÜ kohvikus rühmituse ANK 64 näitus. 

Osalesid Tõnis Vint, Jüri Arrak, Kristiina Kaasik, Vello Tamm, Tõnis Laanemaa, Aili 

Sarv, Marju Mutsu, Silvi Liiva-Luikoja, Tiiu Pallo, Enno Ootsing ning Liilia Sink ja 

Jaan Klõšeiko. Väljapanekus olid maalid, joonistused, graafilised lehed ja 

assamblaažid (Tartu Riikliku Ülikooli Kunstikabineti näituste kataloog 1968: 40).   

Toimus Tõnis Vindi ja Jaan Klõšeiko kohtumine kunstikabineti liikmetega, mis 

kujunes väga teaberikkaks. Lisaks ANK-i tegevusele räägiti ka modernistliku kunsti 

ajaloost ning Moskva ja Leningradi alternatiivsest kunstist
41

 (Kalme 1967). 

1967. aasta mais  toimusid kunstikabineti korraldamisel Lembit Sarapuu ja 

septembris Valdur Ohaka teoste näitused. Lembit Sarapuu tööde mõjusust tollest 

perioodist on oma meenutustes esile tõstnud ―Visaritest‖ Lembit Karu (Karu 2010). 

Sama aasta 29. aprillist  – 28. maini toimus  Olav Marani, Enn Põldroosi  ja 

Olav Subbi ühisnäitus  Tartu Riiklikus Kunstimuuseumis, kus oli väljas üle 120 maali 

kunstnike töödest aastatest 1963 – 67. 

1. juunist – 10. juulini toimus Tartu kunstnike traditsiooniline kevadnäitus, 

mis jätkas uuenduslikkuse tuultes. Kaljo Põllu esines värvilise op- kunstiga. Ülikooli 
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 T. Talvistu leiab E. Kitse selle kümnendi töödes „džässilikku improviseerivat vabadust“ 

(Talvistu 1994: 19)  
39

 Hilisemad abstraktsed tööd jõudsid A. Vabbelt (1892- 1961) näitusele alles peale kunstniku 

surma. 1962. aastal 19. märtsist kuni 20. maini toimus A. Vabbe mälestusnäitus TKM-is. 

Eksponeeritud oli 230 teost, alates 1914. aastast, muuseumist ja erakogudest. Ilmus ka kataloog( 

Kunstikroonika. Kunst  2/1963). 
40

 Filmis „Sürrealism Eesti kunstis― ütleb O. Maran oma sürrealistliku loomingu perioodi 

meenutades, et enne okupatsiooni ei olnud sürrealismil eestis kandepinda, sest ühiskond oli liiga 

normaalne, eluterve. Sõda ja järgnev okupatsioon tõid dekadentlikud meeleolud  ja absurdi. 

Ühiskonnas allasurutud sisemised pinged  elati välja kunstis, kui selleks võimalused avanesid. 

(„Sürrealism eesti kunstis―, ETV 1992) 
41

 Leonhard Lapini arvates innustas just see kohtumine kunstikabineti seltskonda looma oma 

rühmitust (Lapin 2003: 176). Ka Kaljo Põllu on öelnud, et rühmituse loomisel eeskujuks oli tallinlaste 

ANK (Treier 2006: 57).Vt. järgmine peatükk. 
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kunstikabinetist olid näitusel Peeter Lukatsi erksavärvilised geomeetrilised maalid. 

Näituse suurimaks üllatuseks võisid olla Aleksander Vardi abstraktsed teosed (Kiis 

2007: 92). I. Malin oli selleks ajaks välja arendanud oma hiljem tavapäraseks saanud 

―bioloogilise‖ stiili, ehk omapäraste lendlevate kujunditega abstraktsionismi. Elmar 

Kits jätkas 1966. aasta personaalnäitusel ilmunud poolabstraktse sümbolistlik-

ekspressiivse stiiliga (Kiis 2007: 92).  

1967. aasta  22. detsembril avati Tartu Kunstimuuseumis (137 maali) ja Tartu 

Kunstnike Majas (117 skulptuuri ja graafilist lehte) ENSV Kunstifondi vabariiklik 

kunstinäitus
42

 (1967 aasta  kunstikroonika. Kunst 1/1968). Näitus on eriline selle 

poolest, et üle aastate esines kodumaal ametlikul näitusel Ülo Sooster
43

. Samuti oli 

esindatud Pariisis elav Maire Männik (järgmisel korral esines ta Eestis alles 1994) 

(Kiis 2007: 92)  

Kümnendi näitustepildist Tartus tõuseb siin esile kaks suunda. Sarnaseid jooni, 

eelkõige pöördumine 1930. aastate traditsiooni katkestatud traditsiooni juurde, on  

kunstis ja luules toimunuga (Alttoa; Helme 1984; Velsker 2001). Üks on „Pallase― 

taastulek. Teine on  uuendusliku kunsti imbumine ametlikele näitustel. 1960. aastate 

keskel oli Tartus  ka ametlikel näitustel võimalik näha abstraktset ja sürrealistlikku 

kunsti (kuigi seda tollal otsesõnu nii ei nimetatud). Tartu näituste üldpilti rikastasid 

oluliselt Tartu ülikooli kunstikabineti korraldatud näitused ülikooli kohvikus. 

Traditsioonilised olid igakevadised ülevaatenäitused kunstikabinetis osalejate poolt 

tehtud töödest. Eriline tähtsus on aga  eesti kunstnike tööde näitustel   samas aastatel  

1962-1972. Sirje Helme on Kaljo Põllu juhitud kunstikabineti organiseeritud näituste 

puhul toonud esile nende aktuaalsust hetke kunstisituatsioonis, kiiret reageerimist 

kõige värskematele kunstinähtustele, aktuaalsust (Helme 1997: 7). Näib, et TÜ 

kohvikus toimis tegelikult tollal see, mida me tänapäeval galeriina mõistame, kiirelt 

vahelduvate, hetke kunstipildis aktuaalsete, ka noorte avalikkusele veel tundmatute 

noorte kunstnike näitustega. Pealegi oli tagatud ka näituste kajastamine ülikooli 

ajalehes, mis eriti oluline just algajatele. 

                                                 
42

 Sellelt näituselt kunstikabineti noorte tööde tagasilükkamine ajendas teatavasti 

kunstirühmituse „Visarid― asutamise. 
43

 Nõukogude avangardikunsti ülevaatenäituse „Post-war Russian avangard― kataloogis on 

ainsa eestlasena juttu Ülo Soosterist. Tema biograafilistes andmetes on ka lause: „ As a young man he 

had the opportunity to study Estonian surrealism and European surrealism.‖(―Forbidden Art‖, lk 305). 

Ü. Soosterit kunstikabinetis eriti ei teatud, kuna K. Põllu eelistas informatsiooni kaasaegse kunsti kohta 

saada otsestest allikatest, mitte Moskva kaudu (Treier 2006). E. Tegova kohtus Ü. Soosteriga Moskvas 

T. Vindi vahendusel (Tegova 2010).  
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1969. aastal toimunud Eesti NSV Kunstnike Liidu Tartu osakonna organiseeritud 

Tartu kunstinäituse kataloogi eessõnas annab Tiina Nurk muuhulgas ka nukravõitu 

ülevaate Tartu noorest kunstist, mida nagu tekstistki nähtub, ametlikult sama hästi kui 

polegi: „Omamoodi lahendamata küsimuseks on noorte kunstnike juurdekasv Tartus, 

millest on kõneldud ikka ja jälle. Kevadel Eesti NSV Kunstnike Liidu XIV kongressil 

märgiti, et eesti nõukogude kunstis on toimunud põlvkondade vahetus: noored on 

muutunud tooniandvaiks vabariiklikel näitustel, löövad energiliselt kaasa liidu 

juhatuses ja loominguliste sektsioonide büroodes. Ent Tartu kunstielus ja konkreetselt 

Tartu kunstinäitustel annab põlvkondade vahetus end vaevu tunda. Aastaid räägitakse 

noorte töölesuunamisest Tartu, kuid tulemusi on olnud seni vähe. […] Viieteistkümne 

aasta eest kunstiareenile astunud ja Tartu näitustel elevust tekitanud kunstnikud E. 

Allsalu, I. Malin, L. Liivat-Makarova jt. on jõudnud soliidsesse keskikka, tolleaegne 

keskpõlv aga astunud tubli sammuga vanema generatsiooni poole.[…] ..see 

uudsusärevus, mis varem käis Tartu kunstnike näituste ümber, on vaibunud.― (Nurk 

1969: 5) Tartu kunstis oli 1960. aastate lõpuks arenenud nagu mitu paralleel-

maailma
44

, kus tegutsesid pallase kooliga kunstnikud, uuendusi pooldavad ametlikult 

tunnustatud kunstnikud ja noored, kes koondusid TRÜ kunstikabinetti K. Põllu ümber 

ja ammutasid inspiratsiooni otse lääne kunstist. 
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 Erinevaid võimalusi okupatsiooniaja kunstis on analüüsinud J. Kangilaski, tuues esile 

erinevad diskursuste vormid okupeeritud eesti kunstiajaloos (Kangilaski 2000). 
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 II LOOMING KUNSTIKABINETI JA ―VISARITE‖ PERIOODIL  1966-

1972 

2.1. Looming 

Enn Tegova liitus TRÜ kunstikabinetiga 1966. aastal. Esimesed näitused, kus 

tema looming väljas, olidki kunstikabineti õpilastööde näitused. Valiku näitustele 

õpilaste teostest tegi toona muidugi  Kaljo Põllu. 1966. toimus TRÜ kunstikabineti 

kevadnäitus ülikooli pedagoogika auditooriumis 4. juunist 12. juunini. Tollal EPA 

zootehnika I kursuse üliõpilaselt Enn Tegovalt oli väljas kuus tööd: ―Aeg ja meri‖ 

(1966, linoollõige), ―Eksliibris‖ (1966, linoolõige), ―Krokii‖ (1966, tušš, ―Lilled‖ 

(1966, monotüüpia) ja kaks akvarellitehnikas natüürmorti (Põllu: 1965). 1967. toimus 

kunstikabineti näitus kabineti ruumides 18. maist 28. maini. Tegova oli esindatud 

järgmiste töödega ―Kompositsioon‖ (1967, klaasimaal), ―Metsajärv‖ (1967, värviline 

linoollõige), ―Mõtiskleja‖ (1967, linoollõige) ja keraamiline vaas (Põllu: 1968). 1968. 

toimus kunstikabineti kevadnäitus kabineti ruumides 6. juunist 16. juunini. Tegovalt 

oli väljas neli tööd: ―Hommik‖ (1967, värviline vineerilõige), ―Teekond I‖ ja 

―Teekond II‖ (1968, õli) ja keraamiline õllekann (Põllu 1968). Neid esimesi töid 

suuremas osas säilinud ei ole, tegemist ju koolitöödega. Eriline on see, et tänu K. 

Põllu tegevusele, kes pööras tähelepanu ka kunstikabinetis tehtu regulaarsele 

jäädvustamisele, on põhimõtteliselt võimalik jälgida mitmete hiljem tuntust kogunud 

kunstnike loomingulist kujunemist täiesti algusest. Rohkem kui noorte loomingu-

listest eelistustest, annab toonane esindatud looming siiski aimu K. Põllu 

õppemeetoditest. Näitustel esinemise võimalus oli kahtlemata innustav meetod. 

Esimeste eksponeeritud tööde õpingute spetsiifikast tingitud tehnilise mitmekesisuses 

juures on E. Tegova puhul märgatav graafika ülekaal, mis näitab ehk ka suuremat 

huvi graafikatehnikate  vastu
45

. 

Noort kunstiharrastajat innustasid kahtlemata ka esimesed ilmunud 

reproduktsioonid. Esimene reproduktsioon E. Tegova teosest ajakirjas ilmus 1968. 

aastal, väljaandeks oli pagulaste kultuuriajakiri ―Mana― (nr. 2(34)1968 lk. 113) 

                                                 
45

 Vt. eelmine peatükk. 
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teoseks ―Kiirgav Ruut‖ (1967, õli). 1968. ilmus kunstikabineti kataloog, seal on ära 

trükitud ―Metsajärv‖ (1967, värviline linoollõige)
46

.  

1968. aasta aprillis toimus juba sama aasta alguses loodud kunstirühmituse 

―Visarid‖
47

 esimene näitus. Võimaluste leidmine  oma loomingu avalikuks esituseks 

oli üheks rühmituse loomise põhjuseks. Kunstikabineti õpilaste igakevadiste 

ülevaatenäituste tase oli jäänud rühmituse loojatele juba madalaks, õigemini oli 

töötatud ennast kõrgemale tasemele ja n.ö. lati alt läbi jooksmine ei  pakkunud enam 

pinget. Ametlikele, Tartu Kunstnike Majas korraldatavatele ülevaatenäitustele ei 

tahetud kunstikabineti noorte kunstnike töid võtta. Põhjusteks ei saa ühetiselt pidada 

ainult noorte kunstnike vaenamist või ametlikku negatiivset hoiakut avangardse kunsti 

vastu. Ka E. Tegova möönab, et vanemad kunstnikud, kes olid tegevad ametlike  

näituste žüriis (E. Allsalu jt),  tõid esile ka objektiivseid puudusi, milledest olulisim 

toonane maalitehniliste oskuste vajakajäämine. Rühmituse esimene näitus osutus 

külastajate seas väga populaarseks. Näitusele esitatut üldistades nentis Asta Hiir 

(Põldmäe): “Tunda on, et primaarne on idee, mis sõnaga fikseeritult hakkas 

omandama loominguprotsessis üha suuremat üldistust, jõudes vaatajani oma selguse 

ja värskuse kulminatsioonis, pakkudes osasaamist mõtte viimasest kirkaimast 

plahvatusest, viimast pintslilöökigi varjamata. Vahest usalduslikkus ongi, mis selle 

näituse noorte näituseks teeb.” (Hiir 1968a). E. Tegova oli näitusel esindatud nelja 

tööga. Nendeks olid ―Ainu‖ (1967, õli), ―Kalm‖ (1968, õli), ―Ühinemine‖(1968, õli), 

―Üksildane‖(1968, õli). ―Ainu‖ kohta kirjutab ülikooli lehes A. Hiir ―Enn Tegovat 

näib köitvat värvi jõud, selle võime kujutatud objekte pildi  ruumis ümber paigutada, 

kustutada, ergastada, valitseda lasta. Veel on julgustuseotsimisi mustas, kuid juba 

leidub, mida täiesti omal riisikol välja öelda: värvilised lahus ja üksühest 

läbimaalitud pinnad kuldroosas hõõguses, kõrval eraldiseisev apelsinikollane plekk 

nagu väljakutse‖ (Hiir 1968a). Jõuline värvikäsitlus saab iseloomulikuks esimestele 

„Visarite― näitustel eksponeeritud E. Tegova töödele. Samas huvitasid noort 

kunstnikku ka eksistentsialistlikud teemad: „”Kalm” on näituse kõige vaiksem pilt. 

                                                 
46

 Teos ise ei ole säilinud, kuid E. Tegova (Tegova 2008) on meenutanud, et noore 

kunstiharrastajana pingutas ta kõvasti,et selle tööga noorte seas autoriteetse Paul Ariste tähelepanu 

köita, kasutades muuhulgas ka sinimustvalget värvikombinatsiooni. 
47

Kunstirühmitus ―Visarid‖ loodi 1967. aasta detsembris. Rühmituse loomise algatajateks olid 

K. Põllu, P. Lukats ja E. Tegova. Rühmituse asutamise ajendiks oli eelpool nimetatute tööde 

tagasilükkamine vabariiklikult näituselt Tartu kunstnike majas. Tagasilükatud töid ära tuues otsustatigi 

teha kevadel TRÜ kohvikus omaette näitus (Helme 1997: 8).  
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Ühtlasi ka töö, mille puhul allkirja teadmine süvendab elamust mitmekordselt. 

Tunnetame tugevat reaalsuse üldistust. Kompositsioon on hellakäeline, kindel ja 

ütlemata puhas. Kristjan-raualikult ülev ja leinaline muinaskalm. Või ehk kustunud 

tulease?“(Hiir: 1968a). Arvustaja viide Kristjan Rauale juhib tähelepanu uuesti 

kunstniku varasele graafikahuvile
48

, eriti huvile kaasaegse eesti uuendusliku graafika 

vastu (Tegova 2007). Kristjan Raua mõju kuuekümnendate uuenduslikule graafikale 

on rõhutanud Tamara Luuk (Luuk 1994: 218), P. Ulase, H. Eelmaa jt. graafika oli aga 

E. Tegovale juba sügava mulje jätnud. Rühmituse ühe arvustaja Kaur Alttoa sõnade 

järgi kujunes ―Kalm‖ üheks näituse populaarsemaks tööks (Alttoa 1969). Lakooniline, 

mõjus, sügav koloriit mõjub sisendusjõuliselt ka praegu. Teema puudutab igavikulisi 

probleeme.  

“ Tajutav atmosfäär on ka “Üksildases”. Sinisel taustal maalitud jäikunud 

must on iga hetk haardumas punasesse. Nagu see näitus üldse lisaks 

nägemisaistinguile annab hulgana muid, nii tekib siin torkeaisting.” (Hiir: 1968a). Ka 

see töö on koloriidilt efektne. Suuremat osa näituse töödest sai arvustaja (Hiir 1968a) 

sõnul liigitada optilisest kunstist tuleneva geomeetrilise suuna alla, seega näivad 

Tegova eksistentsiaalsete probleemidega tegelevad, pigem sümbolistlikud tööd 

näituse kontekstis pigem erandlikuks jäävat. Ühtlased n.ö. läbimaalimata värvipinnad 

viitavad kabinetis valitsevale pallasliku maalitraditsiooni eitusel. 

1968. juunis viibiti „Nooruse― loomingulises laagris Kablis. Selle ajakirja 

korraldatud suvelaagrid olid väga populaarsed. Esinema kutsuti erinevate elualade 

esindajaid. Suvelaagrid toimusid aastatel 1966, 1967, 1968 ja 1969 ja laagrites osales 

tavaliselt 70-80 inimest, peale ettekandeid toimusid küllaltki vabad arutelud. (Kuuli 

2002: 144-145). Tollastele noortele olid need vabama vaimsusega laagrid suve 

suursündmusteks. „Visarite― esimene happening („happening´ina võetav etteaste―) 

kuljuste ja aisakelladega toimus 1968. aasta suvel Häädemeestel (Lapin 1987: 86).  

―Visarite‖ teine näitus toimus 1968. aasta oktoobris-novembris. Sellelt 

näituselt pälvis tähelepanu E. Tegova töö „Ajapööris―. A. Hiir, üks „Visarite― 

kirjutavatest liikmetest sedastab: “Ajapööris” on dünaamiline ja kõrgel 

abstraktsiooniastmel loodud töö. Seinalepaigutamine rombina aitab kaasa sisu 

avamisele. Dramaatiline “Tähepiiga” paistab silma värske kompositsiooniga. Varem 

suurepäraste loodusmotiividega silma paistnud autor seda valdkonda teise näituse 
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 Vt. eespool. 
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töödes ei puuduta.” (Hiir 1968b). Arvustuse juures on samas ülikooli lehes avaldatud 

ka E. Tegova teose „Kiirgav ruut― repro. See teos on üks põnevamaid E. Tegova 

abstraktse suuna näiteid sellest perioodist. Teatav liikuvus, jõuline dünaamika 

iseloomustab tema selle perioodi töid. „Kõik visarid on omavahel millegi poolest 

eristatavad: Enn Tegoval on selleks dünaamilisus ja dramatism…“ (Hiir 1968b). 

Esimesed kaks  ―Visarite‖ tõlkekogumikku
49

 (prantsuse kaasaegsest kunstist ja 

soome kaasaegsest kunstist) ilmusid 1968. aastal. ―Visarite‖ käsikirjaliste 

tõlkekogumike kaanekujundus on E. Tegovalt (1968, linoollõige). Trükiplaat on 

praegu autori valduses. 1968. on kujundanud Tegova ka almanahhi ―Kurekell‖ 

(koostanud Jüri Adams), see kogumik sisaldab enamasti luulet
50

. Omakirjastuslikke 

almanahhe uurinud Kersti Undi sõnutsi on viimane almanahh vastavalt tolle perioodi 

traditsioonile „kaunilt kujundatud― (Unt 2005: 72). E. Tegova kujundusi sellest 

perioodist iseloomustab esteetiliste taotlustega abstraktsioon. 

1969. aasta ajakirja „Noorus― veebruarinumbris (Noorus 2/1969) on  juttu 

„Visaritest‖
51

 ja avaldatud ka teoste reproduktsioone. Võib öelda, et sel ajahetkel on 

tegutsemine organiseeritud rühmituses hakanud noortele avama võimalusi n.ö. 

läbilöögiks. Avaldamine ülevabariigilise tähtsusega ajakirjas seda kahtlemata on. 

1969. aasta veebruaris tehti kunstikabinetis litograafiat kunstifondi graafika 

eksperimentaalateljee meistri Voldemar Kanni juhendamisel. „See on esimene kord 

üle kahekümne aasta, kui Tartus jälle harrastatakse seda küllaltki keerulist ja 

aeganõudvat graafikatehnikat. Üliõpilastest said omaloodud litograafiate omanikeks 

Enn Tegova ja Martti Preem.― (Jugapuu 1969). Graafikahuvi on E. Tegoval süvenev. 
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 „Visarite― kunstikirjanduse tõlkimise olulisusest on kirjutanud Triin Tulgiste (Tulgiste 

2009). 

50
 1960. aastate teisel poolel tekkis tähelepanuväärne käsikirjaliste almanahhide laine, suur osa 

neist on ilukirjandusliku sisuga. Almanahhide kõrgaeg langes ajavahemikku 1967-1973 (Sarv 1987: 

51). Esimene oli Tallinna Noorte Autorite Koondise almanahhiga ―Hees‖ (―Hullemini Enam Ei Saa‖), 

(tegijate seas nt. Imme Viidalepp). Tartus ilmuvad esimestena ―Marm‖ ja ―Kolme mehe laulud‖, 1968 

―Õitsev tuul‖ ja ―Kurekell‖. Alates 1969. saab Tartu almanahhikirjanduse keskuseks ja almanahhid 

pole enam NAK-i välja antud, vaid omakirjastuslikud, tegijate nägu väljaanded. Almanahhid olid 

hoolikalt viimistletud, graafilise kaanekujunduse ja vahelehtedega. Esimesed almanahhid sisaldasid 

peamiselt algupärast luulet, aga ka lühiproosat, artikleid, tõlkeid. Tartu almanahhides esinesid näiteks 

Johnny B. Isotamm, Peeter Ilus, Jüri Üdi, Leelo Tungal, Ave Alavainu jt. Kujundajateks olid näiteks E. 

Tegova , K. Põllu,  V. Tamm, Endel Soonsein jt.(Sarv 1987: 51) 

51
 Teksti autoriks oli üks kirjutavaid ―Visarite‖ liikmeid K. Alttoa, kuid autori nimi oli 

ladumisega kaduma läinud (Alttoa 2010). 
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  ―Visarite‖ kolmas näitus toimus 1969. aasta aprillis-mais. Näitusel oli 

välja pandud 30 õlimaali, kollaaži ja „pop-seadeldist“ (Tammistu 1969), mille all 

arvustaja pidas silmas ilmselt assamblaaže. Esinesid E. Tegova, P. Lukats, J. Olep, R. 

Tammik, P.Urbla ja K. Põllu. ―Ka nüüd paistis ta [Tegova] silma. Kaminasaalis on 

tema “Puu”. Suuremõõtmeline ja napp, ent kõike muud kui tühi ja väheütlev. On 

absurd hakata kirjeldama konfiguraalset maali (kui just töö pole sümbolistlik). Hea 

teos mõjub vahetult oma spetsiifiliste väljendusvahenditega – kogu kompositsioon, 

rütm, koloriit jm. Seetõttu piirduks siin ainult mõne allakirjutanu poolt tugevamaks 

peetud töö mainimisega. Sama autori “Vään”. Vähepretensioonikas; napp koloriit – 

hallikas, pruun ja kollane. Samas ei jää töö ainult staatiliseks värvipinnaks; pruunide 

kumerate pindadega saavutab autor dünamismi. Pilt hakkab elama, sünnib 

kunstiteos.‖ (Alttoa 1969). ―Puu‖ (1969, õli). Teos on praegu autori valduses. 

Arvustuse juures on reprodutseeritud ka E. Tegova töö ―Demeter‖ (1969, õli). 

Hävinud
52

, teose repro oli avaldatud arvustuse juures ülikooli lehes ja hiljem 

―Visarite‖ 1997. aasta kataloogis lk. 44. Esimesi „Visarite― all näitustele jõudnud E. 

Tegova töid saab iseloomustada kui sümbolistlikke.  

Rühmituse kolmanda näituse ajal toimus ülikooli kohvikus ka luule, kunsti ja 

muusika õhtu. Lisaks noorte autorite luulelugemisele sai publik osa ka häppeningist, 

mille „…esitasid P.Urbla, V. Kerge ja Tegova. Lindilt kuulati katkendeid Galt 

Macdemonti musicalist „Juuksed――. (Alttoa 1969) See on fikseeritud debüüt E. 

Tegovast tegevuskunstnikuna
53

. Meie olemise kõrgpunkt võis olla – oli! Oli! – 11. 

aprilli 1969 õhtul, kui Enn Tegova(tuntud kui Tee-kohv), Peeter Urbla ja Viktor 

Kerge tegid risti ja Toomas Raudam (tuntud kui Raud-Aam) tuli kohviku vahesaalist 

kellukesega, jalutas aeglaselt laudade vahelt läbi ja tegi aeg-ajalt till, till-till ja see 

tähendas seda, et nüüd kohe algab. See, mis algama pidi, oli Eesti esimene happening 

[... ] Kerge kui kõige artistlikum meie hulgas mängis risti, oli lapiti vastu kohviku 

tagaseina, vööst saati paljas, ja jüngrid Enn ja Peeter tegid tema ümber punase 

kontuuri ja kõikseaeg mängis  hippy-musical “Hair” ja loeti luuletusi, mille kvaliteet 

ja autorid (elus) olid erinevad, kuid sõnum üks – elagu vaba looming ...” (Raudam 

1994: 53). Seda n.n. biafra-häppeningi on põgusalt käsitlenud Anu Allas. Võrreldes 

ANKiga on tema meelest „Visarid― juba eneseteadlikumad ja küünilisemad. 
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 E. Tegova teatel oli teosest kaks erinevas formaadis varianti. 

53
 Mari Kartau on nimetanud E. Tegovat staažikamaks tegutsevaks tegevuskunstnikuks Eestis.  
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„Visarite― peamised aktsioonid leidsid aset nimelt 1968. ja 1969. aastal ja lisaks 

spontaansele eneseväljendusele, n.n. vabale mängule ja ehk ka eksistentsialistlikule 

absurditunnetusele näib neid Allase meelest samavõrd ajendavat ka „irvitamine 

ametliku totruse üle― (Allas 2008: 16). A. Allas võrdleb oma artiklis 1960. aastate 

teatriuuendust Eestis ja häppeninge mängu
54

 mõiste tõlgenduste abil. Toob välja ka 

asjalolu, et häppeningide kunstiajalooline tähendus on segunenud ja kohati asendunud 

kultuuriloolise tähendusega (Allas 2008: 17), millele viitab ka eelnevalt tsiteeritud 

lõik. Lapini sõnul tegelesid „Visarid― häppeningidega teadlikult, nagu Soup-69 (Lapin 

1987: 86).  

1969. aastasse jääb ka E. Tegova esimene avalik esinemine näitusel väljaspool 

kunstikabineti organiseeritud näitusi. Eesti NSV Kunstnike Liidu Tartu osakonna 

organiseeritud traditsiooniline Tartu kunstnike kevadnäitus toimus 1969. Kataloogi 

eessõnas tõdeb Tiina Nurk: „Võrreldes esimeste Tartu kunstinäitustega on viimastel 

kasvanud isetegevuslike maalijate osa, kes on omandanud oskused kas omal käel […] 

või lisaspetsiaalsusena TRÜ Kunstikabinetis...― (Nurk 1969: 5) Kunstikabinetis 

õppinutest esines lisaks Tegovale ühe tööga ka P. Urbla. E. Tegovalt oli sellel näitusel 

eksponeeritud juba esimesel „Visarite― näitusel tähelepanu pälvinud „Kalm―. Noorele 

kunstnikule tähendas see väikest läbimurret ―päris‖ kunsti maailma, n.ö. jala ukse 

vahele saamist. Võiks öelda, et nii õppimine kabinetis kui esinemine ―Visarites‖ ja oli 

ennast selles mõttes ära tasunud. Kuigi ―Visarid‖ oli nagu kontrarühmitus Tartu 

ametlikule kunstile, noorte vastuhakk vanadele ja mitteametliku vastus ametlikule, on 

siiski ilmne, et noored tahtsid ennast tõestada ka laiemas kunstielus. Seetõttu oli ka 

ühe pildiga ametlikul näitusel esinemine noore kunstniku võit. 

Esimesi õhkkunsti teoseid Eestis on E. Tegova osalusel keskkonnakunsti, 

maakunsti ja assamblaažikunsti piirimaile asetsev teos, kus olulist rolli mängivad 

täispuhutud veterinaarikindad
55

 meres, Kabli rannas 1969. aasta suvel. Ideeliselt on 

teos liigitatav maakunsti all, eksponeeritud oli see vees ja nagu maakunsti objektide 

puhul levinud, on säilinud vaid foto (v.t. foto ―Visarite‖ kataloogis lk. 55) L. Lapin 

meenutab üht ―Visarite― häppeningi  ehk lavastust 1969. Kabli laagris, kus K. Põllu 

eestvedamisel ehitati merre ―objekt tiivikutest ning õhupallidest, ent kuna seda loonud 

ja pruukinud seltskond mingisse tegevusse ei organiseerunud, oli siin eelkõige 
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 Vt. edaspidi kunstikabineti häppeningidest 1980. aastatel. 
55

 E. Tegova vend oli veterinaar ja ta ise õppis aastatel 1965-1970 EPA-s loomakasvatuse 

erialal, need faktid võivad seletada materjalivalikut. 
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tegemist vaimuka environment`iga.― (Lapin 1987: 86, 87). On väga tõenäoline, et L. 

Lapin peab õhupallide all silmas neidsamu veterinaarkindaid ja seega sedasama teost. 

Sama aasta novembris ilmus Tartu ülikooli lehes Tegova esimene 

arvustus/ülevaade (kirjutatud koos Asta Hiirega) kirjanduse, luule, kunsti ja muusika 

õhtust ülikooli kohvikus üliõpilaste vabariikliku kunstikonkursi tööde taustal. 

Muuhulgas  „…täheldas Tõnis Vint, et nii tallinlased kui tartlased on jõudnud enam-

vähem ühisele platvormile, sõltumata sellest, et ANK-64 ja „Visarid“ alustasid 

erinevailt lähtekohtadelt.― (Tegova; Hiir 1969). 

Näitus ―Eesti Edumeelne Taie‖ toimus augustis 1970. Tallinnas kohvikus 

―Pegasus‖. Näitusel osalesid kunstnikud SOUP-ist, Sirje Runge, ANK- ist Vello 

Tamm, ja ―Visaritest‖  E. Tegova, P. Urbla  ja R. Tammik. Tegova esitas näitusel 

―Tego‖ – ―sürrealistliku autoportree hermafrodiidina” (Lapin 2003: 186) Näitus oli 

üleval nädala, vastukaja meedias ei olnud.
56

 Osalejate mälestuste ja fotode põhjal saab 

järeldada, et maaliformaat oli näitusel vähemuses (nt. Lapin 2003).  

Rühmitus aitas kaasa ka noorte loomeinimeste tihedale lävimisele. Seoses 

esinemisetega ―Visarite‖ ringis tulid ka esimesed kujunduspakkumised. Tegova (koos 

Vello Tammega) kujundatud on ajakirja ―Noorus‖
57

 septembrinumber 1970. Ajakirja 

esikaas on Tegova poolt lahendatud stiilipuhtalt popkunsti võtmes. Numbri 

koostamisel olid abiks TRÜ komsomolikomitee, Tartu Noorte Autorite Koondis, 

Tartu Fotoklubi ja ―Visarid‖, nii et tegemist oli kollekstiivse tööga. Numbris 

avaldatud ―Visarite‖ tööde seas on Tegovalt ―Tego‖ (1969, õli) . Töö ise on  praegu 

autori valduses. Hämmastab, et noore kunstniku (tollal vaid 23. aastane) maalitud 

autoportree kolmiku keskmes olijas on olemuslik ja lausa hirmutav sarnasus praeguse 

Tegovaga. Autor on süüvinud endasse niipalju, et tal on õnnestunud tabada enda kui 

portreteeritava põhiolemus, see miski, mis füüsilise vananemisega ei kao ega muutu 

nähtamatuks. Koos on naiselik ja mehelik alge, töö on eneseanalüütiline, otsekui 

imestav. 
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 Selle põhjustest on kirjutanud nt. L. Lapin (Lapin 2003). 
57

 1960. aastate teisel poolel oli ―Nooruse‖ toimetuse ümber koondunud arvukalt noori 

valitseva süsteemiga rahulolematuid kirjanikke ja kunstnikke. Toimetuse kolleegiumisse kuulusid 

opositsiooniliselt häälestatud loomeinimesed, nagu näiteks Arvo Valton, Heinz Valk, Mikk Mikiver, 

Hando Runnel ning Enn Põldroos (Kuuli 2002: 144). Ajakirjas töötava fotograafi Jaan Klõšeiko kaudu 

tekkis ―Noorusel‖ tihe side kunstnike noore põlvkonnaga (Kuuli 2002: 144).  ―Nooruses‖ ilmusid J. 

Kangilaski ülevaated kunstist Pariisi ja New Yorgis, lääne noorteliikumisest, illustratsioonideks 

popkunsti uuemad teosed ( nt. ―Noorus‖ nr. 10/1970  lisa).  
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1970. aastal ilmus omakirjastuslik väljaanne ―Meie‖, mis sisaldas luuletusi 

Leelo Tunglalt, Eda Kailt ja Toomas Lepalt. See jäi mõnegi arvates tolle perioodi 

üheks luksuslikumalt kujundatud almanahhiks (Sarv 1987: 51). Luuletused olid 

trükitud otse linooltõmmistele, kujunduse autoriteks E. Tegova ja P. Urbla.  

Almanahhidega seostub ka põlvkondlikkuse teema. Omakirjastuslikke 

väljaandeid analüüsinud K. Unt toob 1960. aastate almanahhide ja nendega seotud 

põlvkonda iseloomustades esile järgmised tunnused: 1) üldisem irooniline hoiak, mis 

„mõnikord beat- ja hipihõnguline ja seotud paralleelnähtustega Läänes ja 

Venemaal―, ka kriitiline hoiak mugandumistendentsidele eesti ühiskonnas; 2) n.ö. 

juurte otsing muistses omakultuuris, 3) vormilised uuendustaotlused, huvi sürrealismi 

ja vabavärsi vastu, graafilised eksperimendid (Unt 2005). Almanahhid on valdkond, 

kus kirjandus ja kujutav kunst kohtuvad ja siin võib näha neidsamu omaduis ka noore 

kunstipõlvkonna juures. Noortekultuuri (hipikultuur, muusika jms) mõju, noorusele 

omane mässumeelsus vanema põlvkonna vastu (L. Lapin: “On paradoksaalne, et 

popile orienteeritud “Visarites” toimus “Pallase” Pariisi traditsiooni hülgamine 

ennekõike just viimase sünnikodus”. (Lapin 2003: 180)) ja eriti muidugi vormilised 

uuendustaotlused.  

“Visarite‖ viies näitus toimus 1971. aasta aprillis-mais. ―Loodetavasti 

ühinetakse allakirjutanu arvamusega, et Enn Tegova “Rand” on näituse üks 

toredamaid väljapanekuid. On ilmne, et autori vahepealne vaikimine on talle igal 

juhul kasuks tulnud.‖ (Alttoa 1971). Autor rõhutab, et kõik esinejad on esinenud juba 

ka Tallinna ja Tartu „päris― näitusesaalides, „Visarid― on seega juba kujunenud 

hüppelauaks ametlikku kunstiellu. Repro E. Tegova tööst „Rand― ilmus ülikooli 

ajalehes. Popilikust tööst on säilinud mustvalge foto. Nukud, millel ootamatult 

naiselik figuur, mõjuvad selles keskkonnas võõristust tekitavalt. J. Lotmani käsitlus 

nukust kultuurisüsteemis toob esile nuku metafoorses funktsioonis, nukk kui mudel 

(Lotman 2006: 332)
58

. Nuku kaudu on võimalik väljendada seda, mida inimese kaudu 

ei soovita, ei tundu olevat sobiv. Popkunstile olemuslikku irooniat on selles töös. 

―Visarite‖ kuues näitus toimus 1972. aasta märtsis-aprillis. Ülikooli lehes 

avaldatakse näituse külastajate arvamusi ja muljeid. Mitmete kunstnike kohta on 

vastakaid arvamusi, ka üsna kriitilisi. Mükoloog Ain Raitviir: „Tegova kohta sobiks 

võrdlus „tapetud lõvi“, ta on sattunud lootusetusse kordamise rappa.― (TRÜ 1972, 
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 Vt. ka K. Põllu „Iive, Iive―. 
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14. aprill, lk. 3.). Lünklikult säilinud tollaste tööde põhjal on raske öelda, kuivõrd on 

vaatlejal õigus. Kuid esimeste kabineti näituste arvustuste läbiv positiivne ja 

esiletõstev meelestatus E. Tegova suhtes näib taanduvat.―Visarite‖ seitsmes näitus 

toimus 1972. aasta mais. Ühes arvustuses viidatakse muidugi ka esinemistes tekkinud 

pausile (Alttoa 1971). 

Veel mõningaid tähelepänuväärsemaid töid „Visarite― perioodist. Üks E. 

Tegova tuntumaid töid on ―Siin‖ (1969, õli). Teose reproduktsioon on  ka väljaandes 

―Lühike eesti kunsti ajalugu‖ (Helme, Kangilaski 1999: 168). Töös on midagi 

ugrilikku, maalähedast, jõulist. Ehk midagi sarnast sellele meeleolule, mida võib leida 

Jüri Arraku eesti mütoloogia teemadel loodud töödes. ―Luitenaine‖ (õli, 1969) on 

viide kaasaegsele eksistentsialistlikule kirjandusele
59

, ja sellega seotud huvideringile. 

Hõõguvate luidete moodi liivakarva on ka kujutatud naine. Tiiu Talvistu on E. Tegova 

tolle perioodi loomingu kohta tõdenud: „Tegova maalid keskendusid eksistentsiaa-

lsetele probleemidele ning kuulusid sümbolismi valda.― (Talvistu 2005: 500). 

Meeleolult erinev on ―Lainetes‖ (1970, õli). See on  erootiline ja samas popilik töö.  

Võrdlusena assotsieerub mingil määral Allen Jonesi looming, kuid Tegova on 

realistlikum.  Realistlik figuur valges pesus blond modell ja  meri on kahtlemata 

pilkupüüdev valik ja töö ongi leidnud koha erakogus. Assamblaažikunstist ―Tool―:  

„Peale opi ja popi on tuntav ka dada ja sürrealismi nõksude proovimine…Enn Tegova  

„Toolis ilma minuta“ on lausa Magritte`likud situatsioonid, neist viimane on päris 

otsene laen Magritte`i „Punasest modellist.― (Kelomees 1993; 2007: 130). Meenub ka 

J. Beuysi, kuid E. Tegova väitel ei olnud ta tollal veel J. Beuysi loominguga kursis. 

Nagu eelnevast ilmneb, on tööd väga eriilmelised ja arvestades kunstnikku noorust ja 

otsijalikku perioodi, on see loogiline.  

Tegova selle loomeperioodi töid on hiljem eksponeeritud veel ―Visarite‖ 

retrospektiivnäitustel 1981. aastal kunstikabinetis, 1996. aastal Tartu Lastekunstikooli 

galeriis ja 1997. aastal Tallinna Kunstihoone galeriis.  

 

2.2. Kriitikast 

Tolleaegset E. Tegova ja teiste „Visarite― loomingu retseptsiooni tõlgendades 

ei tohiks unustada mõningaid eripärasid. Noortel kunstnikel, pealegi veel ametliku 

kõrgema kunstihariduseta, ei olnud tollal kerge n.ö. pildile pääseda. „Visarite― 

                                                 
59

 Abe, K. 1968. Luitenaine. Eesti Riiklik Kirjastus.  
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olukord selles osas osutus väga heaks. Tartu Ülikooli all tegutsemine osutus ka siin 

suureks plussiks. Rühmituse „pressigrupil― oli avaldamisvõimalus ülikooli lehes alati 

olemas. Tolleaegsete arvustuste puhul tuleks meeles pidada, et kriitikuteks olid 

enamasti rühmituse kaaslased, kunstikabinetiga seotud noored. Arvustajatena olid 

―Visarite‖ liikmed Kaur Alttoa, Jaak Olep ja Asta Põldmäe (Hiir). Sirje Helme 

rõhutab , et nende arvustajate ehk ―Visarite‖ pressigrupi tegevus on selgelt ―Visarite‖ 

keskne ja esindab n.n. promotsioonikriitikat (Helme 1997: 11). Üks toonaseid 

kirjutajaid, Kaur Alttoa on kirjutajate rolli iseloomustanud kui pressiatašee oma 

(Alttoa 1984), ei saanud ju omade kohta päris halvasti kirjutada. See kriitika on tihti 

lähemal tegija kui kriitiku positsioonile ja seetõttu väärtuslik materjal noorte kunsti 

tõlgendamisel, võimalik, et paradoksaalselt selle tõttu ka objektiivsem
60

. Samas 

rõhutab S. Helme noorte kriitikute sõnavõttude selgust ja asjalikkust (Helme 1997: 

11). Tegemist oli kunstikriitika ja ühtlasi kunstiajaloo kirjutamisega tuleviku tarbeks. 

Peamiseks avaldamiskohaks oli muidugi Tartu ülikooli ajaleht. Lisaks kunstikabineti 

ja „Visarite― näituste kajastamisele olid lehes olulised ka välis-kunsti tutvustused, 

ringvaated. „Visarite― liikmete kunstialaseid kirjutisi ka ülevabariigilistes 

väljaannetes. Näiteks P. Urbla, kes õppis kunstiajalugu, kirjutas „Nooruses― 

(―Arutlusi kunstist ja kunstnikest‖,―Noorus‖ 9/ 1970), ka kultuurilehes „Sirp ja 

Vasar―. 

 

2.3. Raamatukujundused 

1970. aastal alustas E. Tegova kaastööd ajalehele ―Edasi‖, kus hakkas 

illustreerima kultuurilehekülgi ja kujundama pealkirju. Taoline tegevus võib tunduda 

―puhta kunsti‖ kõrval teisejärguline, kuid  reaalselt näitab päevalehe lehekülgedele 

jõudmine teatava kvalitatiivse tasemeni jõudmist, see on tõlgendatav isegi mingit  

laadi  institutsionaalse tunnustusena.  

1970. aastate alguses kujundas Tegova mõned noorte autorite luulekogud 

(Isotamm 1972; Hint 1972). Järgnevad kogud on mõlemad noorte autorite 

esikkogud
61

, kelle luule ei taha hästi mahtuda ametlikult tunnustatud mudeli alla. 
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 Ka I. Rogoffi järgi peaks kriitiku eesmärgiks olem pigem kunstiteose potentsiaali avamine 

(Rogoff 2006a). See võiks olla lihtsam, teades kunstniku meetodeid ja kavatsusi. 
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 J. B. Isotamm osales oma luulevihikuga ka kassettis ―Närvitrükk‖, kuid tema 

―Tekstiraamat‖, mis pidi ilmuma kuuendas noorte luulekassetis, jäi esialgu ideoloogilistel põhjustel 

ilmumata, ning kassettide väljaandmine kirjastuse ―Eesti Raamat‖ poolt lõpetati pahanduste vältimiseks 

(Kruus 1989).  
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Autorid on noored vihased mehed, kelle protestivaimus (J. B. Isotamm) ja urbanistlik 

( P. Hint)  looming sobib hästi pop-kunsti ideoloogiaga. Okupatsiooniaja kunstielus 

oli avangardi viljelemine juba iseenesest süsteemile vastu hakkamine ja pop 

omakorda on võlgu massikultuurile, mis on tihedalt seotud urbanistliku 

noortekultuuriga. Need seosed töötavad siin hästi, eriti Johnny B. kogu kujundus, 

milles on viited  ―hipijuugendile” (Tegova 2007), popmuusikale
62

. Koloriidilahendus, 

sünteetilised värvipinnad töötavad samas helistikus, nagu ajakirja ―Noorus‖ 

kaanekujunduses (vt. eespool). P. Hindi kogu on lakoonilise, kujundliku kaanega, 

värvilahendus kontrastne. Mõlema vihiku kujunduses annab olulise nüansi luuletaja 

foto. Johnny B. on kaanekujundusega ühtlustuma koloreeritud tagakaanefotol ehtne 

rämeromantiline biitnik
63

. P. Hinti kujutab foto on eksistentsiaalsete probleemide 

kütkes linnanoorukina. Foto võimaluste kasutamine oma sõnumi forsseerimiseks 

algab Tegova loomingus siin. Nende kahe kujunduse puhul on kargemal fotol ka 

värvilist pop-esteetikat tasakaalustav ja ühendav roll,  ka visuaal aitab luuletajate 

enesekuvandit publiku jaoks salvestada. Tagasivaates popkunsti tulekule eesti kunsti 

kirjutab S. Helme: ―Rõõmus pillav mäng erksavärviliste kujunditega teiseneb huviks 

reaalse keskkonna ja kujutatud keskkonna vahekordade vastu, koos sellega 

sotsiaalsete realiteetide vastu.‖ (Helme 2009). Need kaks luulevihikut on näited 

õnnestunud sümbioosist kunstiliikide vahel. Heas mõttes napi, ent  tervikliku 

kujunduse ja luule haakuvus tuleneb kindlasti suures osas ka põlvkonnakaaslusest ja 

sarnasest mõtteviisist. Veel võiks ära mainida populaarsest sarjast ―Maailma ja 

Mõnda‖ kujundatud  Bengt Bergi ―Viimased kotkad‖. (Tallinn : Eesti Raamat, 1972) 

 

2.4. “Visarite” mõjust E. Tegova loometeel 

―Visarite‖ puhul on rõhutatud, et tähtsam, kui tööde kunstiväärtus, oli nende 

tõlketegevus, informatsioon, hariduslik element (Helme 1997; Juske 1997). Tuleb 

arvestada, et tegemist oli noortega, kes alles õppisid, kujunesid isiksutena. 

Tagantjärele on mitmedki visaritest pigem oma noorpõlve töid häbenenud. 1997. 

aastal ―Visarite‖ retrospektiivnäituse puhul Tallinna Kunstihoone galeriis küsis A. 

Juske  rühmituse endistelt liikmetelt selleteemalise küsimuse. E. Tegova vastas: ―Ma 
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 J. B. Isotamme tekste on viisistanud näiteks okupatsioonivõimude jaoks probleemne ja 

poolpõrandaalune populaarne ansambel ―Suuk‖. 
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 Tsitaat ―Eesti kirjandusloost‖: ―Ta oli üks neist, kelle elu hakati nägema luules esineva 

“mina” taustal, kinnistus ettekujutus tema rämedast maskuliinsest ja skandaalsest isikust.‖ (Velsker 

2001: 472) 
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pean seda aega romantilise abstraktsionismi perioodiks. Praegu ma, jah, natuke 

pelgan seda noorpõlve romantilist armastust.‖ (Juske 1997) 

1984. aastal ajakirjas “Kunst‖ (Tegova 1984: 50) on Tegova vastanud 

küsimusele, mida ―Visaritesse‖ kuulumine talle isiklikult (kunstnikuna) andis. 

Järgnevalt on ära toodud vastused ja kommentaarid neile. 

“Asendas praegust noortekoondist, mis moodustati hiljem.” (Tegova 1984: 

50). Noortekoondis moodustati Tartu Kunstnike Liidu juurde alles 1976.  

“Võimaluse esineda TRÜ vanas kohvikus, näidata oma töid. Tartu näitustele 

meid veel ei pandud välja.” (Tegova 1984: 50). Oma tööde eksponeerimine, võrdlus 

teistega ja tagasiside saamine on noorele kunstnikule ülioluline
64

. Tuntud on 

kunstikabineti noorte Vastuolud Kunstnike Liidu juhtkonnaga põhimõttelistes 

kunstiküsimustes (vt. nt. Põllu 2006), aga esialgu sai siiski (toonaseid töid vaadeldes 

järeldub) takistuseks ka nõrgem tehniline tase just maali alal, mitte ainult vastakad 

eelistused kunsti olemuse pinnal. “Suhtlemist omaealiste kunstnikega Tartus, 

Tallinnas ANK-iga, SOUP-iga ja viimasega ühisnäitused “Pegasuses”. (Tegova 

1984: 50) Tihe, pea iganädalane suhtlus Tallinna noorte kunstnikega oli olulisel kohal 

infovahetuses. Tõsi, info järel käisid pigem tallinlased Tartus
65

. T. Vint
66

, L. Lapin, 

eriti tihedad külalised Tartus olid A. Tolts ja A. Keskküla (Tegova 2010). ―Visarite‖ 

ja ANK-i kunstnike suhtlus näitab, et noorte kunstnike põlvkonna puhul ei saa rääkida 

Tallinna ja Tartu rivaliteedist, pigem oli orienteeritus koostööle. “K. Põllu organisee-

ritud keskmise ja vanema põlvkonna kunstnike näituste nägemine TRÜ vanas kohvikus 

(E. Kits, V. Ohakas, O. Maran jt.)” (Tegova 1984: 50) K. Põllu korraldatud näituste 

aktuaalsust tolle hetke kunstis on esile toonud S. Helme (Helme 1997: 7). TÜ 

kohvikus esinesid kunstnikud, kelle looming oli tol hetkel uuenduslik. S. Helme toob 

esile O. Marani 1967. ja E. Kitse 1968. aastal toimunud näituseid (Helme 1997: 8). O. 

Marani puhul on sel perioodil üks olulisi olulisi märksõnu sürrealism, E. Kitse tolle 

perioodi abstraktsele lähenev looming on E. Tegovat tema enese sõnul väga oluliselt 

mõjutanud (Tegova 2008). Vaatamata vastasseisule noorema  ja vanema põlvkonna 

kunstnike vahel (Põllu 2006), avaldas mõningate vanemate kunstnike looming mõju. 

„Infot kunstimaailmas sündivast läbi TRÜ kunstikabineti sidemetele reisivate 
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 Tartu lastekunstikooli direktorina asutas E. Tegova kooli juurde galerii ka selle eesmärgiga, 

et õpilastel oleks võimalik oma töid avalikkusele näidata, kindlasti mängib siin rolli ka „Visarite― 

aegne kogemus. 
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 Vt. Lapin. 
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 T. Vindi kaasabil avanes E. Tegoval võimalus külastada ka Ülo Soosterit tema Moskva 

ateljees 1969. aastal.  
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teadlastega, eriti soome-ugri kateedri omadega.“ (Tegova 1984: 50) E. Tegova on 

meenutanud, kuidaskabinetti toodi ikka raamatuid, mida oli raske hankida. Näiteks 

toonud kord keegi Mika Waltari ―Sinuhe‖, mille soovijad pidid öö või kahega läbi 

lugema ja järgmisele loovutama. Autoriteetsed olid noortele näiteks Paula Palmeos, 

Paul Ariste. (Vt. eespool) Kabinetti tõid kunstiraamatuid ka konverentsidel käivad 

reaalteadlased
67

 (nt. Uno Veismann, Charles Villmann jt.), kellel oli okupatsiooniaja 

tingimustes rohkem võimalusi välismaal käia (Tegova 2008). „Suhtlemist noorte 

luuletajatega ja noorte autorite koondisega“ (Tegova 1984: 50). Interdistsiplinaarsest  

seltskonnast kasvasid välja ka uued tegevusvaldkonnad, nagu kujundamine.  

„Ühisüritusi tolleaegse TRÜ komsomolikomiteega. “Luule, muusika ja kunstiõhtud” 

üliõpilaspäevade raames.“ (Tegova 1984: 50)  Esimesed kunstiürituste korraldamise 

kogemused sai E. Tegova rühmituse tegevusega seoses. „Tõlkekogumiku või laualehe 

“Visarid” toimetamine (minu jaoks jälle info).“ (Tegova 1984: 50)  Tollal tõlgitud ja 

paljundatud kunstiajaloo krestomaatiliste tekstide mõju prevaleerib siiani. Ka 2008. 

aastal kaitstud Tartu Kõrgema Kunstikooli diplomitöös on viiteid „Visarite― 

tõlkekogumikele, oma loomingu seletamine näiteks A. Pellegrinile
68

 viidates (Tegova 

2008: 12). 

E. Tegova enese poolt esile toodud mõjudele lisaks tuleks esile tuua veel 

rühmituse ja laiemalt kunstikabineti, kitsamalt ka Kaljo Põllu isiksuse mõju Tegova 

kujunemisele pedagoogiks. Nõustub sellega, kuid lisab, et teab nüüd ka teha teisiti 

(joonistusõppe olulisus). Lastekunstikooli arendamine, selle juurde kontseptsiooni-

galerii loomine 1995. aastal, eraldi õppeainetena loovuse ja tegevuskunsti toomine 

lastekunstikooli õppeprogrammi, mis on Eestis selles kooliastmes esmakordne  ja 

siiani haruldane
69

. Ka kooliga seotud väljapoole suunatud näitused ja üritused on tihti 

omanud hariduslikku kõrvalmomenti. Ka mixed media õpetamine Tartu Kõrgema 

Kunstikooli üliõpilastele ja nende näituste kureerimine on tegevus, mille juured 

ulatuvad kunstikabinetti. ―Visar‖
70

 on aga saanud osaks E. Tegova 
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 Tänapäeval on  tähelepanuväärne ja ehk ka tolleaegsele „vaimsele puhangule― iseloomulik, 
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 Pellegrini, A. 1971. New Tendencies in Art. Crown Publishers, Inc. New York. Tõlge eesti 
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 Tegevuskunsti on huvikooli astmes õppida võimalik veel Sally Stuudios. 
70

 ―Mida komplitseeritum on kunsti loomise hetkel eksisteerinud ajamoment, seda 

huvitavamaks ja värvikamaks saab kujundada legendi, lisades sellele vajaduse korral romantikat, 

heroilisust, märterlust vms. Seega selgub, et ka aega on teataval määral võimalik painutada ja 

retušeerida.‖ (Rajavee 1996) 
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kunstnikukuvandist
71

, seda eriti peale kuuekümnendate avangardi retrospektiive 

1990ndatel aastatel. 

Kokkuvõtteks „Visarite― mõjust noorele kunstnikule tundub olulisim haridus-

likku efekti, teadmised kaasaegsest kunstist, mis tollases ühiskonnas tavaolukorras ei 

olnud kättesaadavad. Tolleaegne (küll mitmekesine ja kohati kõrgel tasemel)  looming 

peegeldab pigem kunstniku kujunemist, õppimist ja eneseotsinguid. K. Põllu 

läbimõeldud rühmitusetegevus andis kunstnikke ja kirjutajaid, kes olid tugevad 

teoorias, oskasid oma ideid põhjendada ja veenvalt esitada. Kuuekümnendate noorte 

kunstnike teadlikkust ja teadmistejanu iseloomustades tõi Ene Lamp tollal esile 

laiema probleemi: „…Üldiselt paistab, et meil valitseb praegu veel uuema kunsti ja 

vaatajaskonna suhtes normaalsest suurem ebavõrdsus. Kunsti loojad on tunduvalt 

rohkem näinud, ka vastava kirjandusega tuttavad, silmaringi avaruselt ja 

erudeerituselt ületavad nad tunduvalt keskmise näitusekülastaja.“ (Lamp 1971: 11) 

Samas täheldab kriitik ka eetilise iseteadvuse tõusu eriti noorema generatsiooni 

juures, millele on muuhulgas kaasa aidanud just vastastikku toetavate mõttekaaslaste 

rühmituste teke.  

                                                 
71

 Näide arvustusest: ―90ndatel pakub visar uhket ja suveräänset kujundiloomet.‖(Põld 2000). 
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 III. TRÜ KUNSTIKABINET JA E. TEGOVA LOOMINGU 

TÕLGENDAMISPROBLEEME 1980. AASTATEL  

3.1. Tartu hüperrealismi tõlgendamisprobleeme 

Peale K. Põllu lahkumist Tallinna 1974. aastal sai Tartu Ülikooli 

Kunstikabineti juhatajaks Andrus Kasemaa. Vahepeal Tiigi tänavale tõrjutud (Treier 

2006) kabinet kolis ülikooli peahoonesse ning ülikoolilinna tuiksoonele tagasi 

paiknedes aktiviseerus kabineti tegevus märgatavalt. Kabineti tegevus muutus taas 

esmalt Tartus ja siis juba ülevabariigilises kunstielus nähtavaks. Kabinetis moodustus 

sügavamate kunstiliste huvidega seltskond, tuumik, kuhu kuulusid Ilmar Kruusamäe, 

Miljard Kilk, Rein Tammik, Enn Tegova
72

, hiljem lisandusid R. Kelomees, H. 

Liivrand jt. 

 Kunstikabineti tegutsemisperioodi A. Kasemaa juhtimisel on eesti 

kunstiajaloos seni seostatud hüperrealismiga (nt. Juske 2004; Helme, Kangilaski 1999 

jt.), S. Helme loodud kohalikele tehnilistele võimalustele viitavat täpsemat terminit 

kasutades slaidimaaliga (Helme 1980). Hüperrealismile omane  neutraalne suhtumine 

maalitavasse motiivi tuli eesti kunsti juba 1970. aastate alguses Ando Keskküla, 

Andres Toltsi, Rein Tammiku jt. objektivistlikke teostega (Juske 2004: 39), S. Helme 

järgi on see hüperrealismi esimene etapp või laine eesti kunstis (Helme; Kangilaski 

1999: 192) umbes 1974. aastasse jäävad ka esimesed aerograafiga tehtud tööd (Juske 

2004: 39). Hüperrealismi esimest lainet A. Juske määratluse järgi tähistab 1975. aasta 

noortenäitus Tallinnas, kus vastavate mõjudega töid esitlesid Heitti Polli, Tõnu Virve, 

Vladimir Taiger jt. (Juske 2004: 39). TRÜ kunstikabineti n.n. autopiltide näitusega 

ülikooli kohvikus 1978. aastal sai seega erinevate käsitluste järgi alguse hüperrealismi 

teine (Juske 2004: 42) või S. Helme määratluse järgi isegi kolmas laine Eesti kunstis. 

Hüperrealismi, mis tekkis lääne kunstis popkunsti edasiarendusena, on võimalik sama 

arenguskeemi jälgides käsitleda ka  meil
73

. Hüperrealismi esimene laine Tallinnas 

(Juske 2004: 42) näib eriti hästi seda voolulist arengut illustreerivat. Tartu 

hüperrealismi puhul on taolised seosed isikute baasil olemas, R. Tammik ja E. Tegova 

läbisid popkunsti „kooli― rühmituses „Visarid―. Siiski ei tohiks lineaarset lähenemist 

ilma kriitikata rakendada.  
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 E. Tegova oli 1974. aastal asunud õppima Tartu kunstikooli. 
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 Põhjaliku ülevaate eesti hüperrealismi mõjudest ja arengutest on andnud näiteks A. Juske 

(Juske 2004).  



 

 

40 

 

Probleemne on, et kogu kunstikabineti seltskonda on pigem käsitletud ühe 

grupina, kelle ühiseks tunnuseks on hüperrealismi suundumused. Kõigepealt peaks 

küsima, kas üldse oli tegemist grupiga. Ühendavaks elemendiks oli väliselt kabineti 

hariduslik keskkond, ent kas on siin õige kasutada väljendeid ―grupp”, ―laine” või 

―koolkond”, ei ole üheselt  selge.  P. Kozlova, kes on kirjutanud uurimuse Nõukogude 

hüperrealismist, peab ―...1970-80ndate piiril Tartus ühinenud M. Kilki, I. 

Kruusamäed, R. Tammikut ja E. Tegovat‖ „grupiks“ (Juske  2004: 45; tsiteeritud 

Kozlova 1994: 13). A. Juske käsitluses moodustavad A. Kasemaa juhitud 

kunstikabineti ümber koondunud  maalijad eesti hüperrealismi teise „laine“ (Juske 

2004: 41). „Koolkonna― terminit on kunstikabineti maalijate kohta kasutanud R. 

Kelomees (Kelomees 1993a), kuid see määratlus tuleks kõrvale jätta põhjusel, et A. 

Kasemaa, kes kunstikabinetis pidi olema juhtfiguuri ja õpetaja rollis, looming läheneb 

hoopis sürrealismile ja ei ole oma laadilt hüperrealismiga seostatav. Lihtsa vaatluse 

põhjalgi saab kindlaks teha, et need ühise nimetuse alla koondatud kunstnikud ei 

moodusta stiililiselt homogeenset gruppi. E. Tegova ja R. Tammiku puhul saab siin 

tõesti tuua esile siirdumise popist otse hüperrealismi, mis võimaldab (küll 

nõukogulikke olusid arvesse võttes) tõmmata otseseid paralleele lääne hüperrealismi 

arenguga. Mõlemad kunstnikud viljelesid ju oma „Visarite― perioodil poppi 

praktiliselt sünkroonis selle kunstivoolu leviajaga mujal  maailmas. R. Tammik 

lähenes meetoditelt hüperrealismile juba ―Visarite‖ perioodil (nt. ―Leningradi 

maanteel‖, 1972). Kuid hüperrealismi stiilitunnustele  väliselt vastavalt hüperrealistid 

on Tartus hoopis M. Kilk ja I. Kruusamäe. Pealegi kasutasid nii E. Tegova kui R. 

Tammiku selle perioodi looming hüperrealismi vahendeid vaid osaliselt ja erinevatel 

eesmärkidel. 

 Üldistavalt kõigi eelmainitute tartlaste kohta pidid kriitikud küll tõdema, et 

„polnud vooluloolist perfektset tehnikat, teisalt külma neutraalsust― (Juske 2004: 43), 

kuid siit edasi juba tulevad erisused kunstnike vahel, mis on sisuliselt suuremad, kui 

tollane siinsete hüperrealismi ilmingutega eeskätt lääne kunstiga paralleele otsiv ja 

voolu kohalikus kunstipildis põhjendada püüdev kunstikriitika arvas. A. Juske arvates 

tartlastel polnud ka „..kramplikku püüdu maalilisuse poole―, mis iseloomulik mitmele 

n.n. Tallinna koolkonna kunstnikule, nagu Jaan Elken (Juske 2004: 43). Sellestki 

järeldub muuhulgas, et Tartu noore kunsti ja Pallase traditsioonide vaheline vastuolu 

on seitsmekümnendate lõpul ikka jätkuvalt sama terav kui kümme aastat varem 
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„Visarite― perioodilgi
74

. Ka fotorealism on taotluslikult eristuv ametlikust kunstist ehk  

“...terav katkestatus kohalike maalitraditsioonidega (harvad pole isegi sellel pinnal 

tekkinud konfliktid), kuid seda suurem on järjepidevus eesti uuema maaliga.“ (Juske 

1982).  

Tartu hüperrealismi suundumuste tõlgendamise kitsaskoht tuleneb 

okupatsiooniaja tingimustest. Hüperrealism tuli sobitada
75

 olemasolevaga. 

Hüperrealism sai sünonüümiks kabineti tegevusele, kuid kõigi kunstnike looming ei 

seostunud sel määral hüperiga, nagu näima hakkas ja kogu kabineti kunstiline tegevus 

ei piirdunud ka ainult maaliga. Intrigeerivast slaidimaalist kõrvale ja selle taha jäävad 

nähtused jäid tollal kriitikute poolt tähelepanuta. I. Rogoffi arvates on identitideet ja 

kuuluvus ohtlikud kategooriad, teatud turvapaigad, mis on aluseks erinevatele 

ohtudele (Rogoff 2006b: 29). Ka grupi-identideedil on omad ohud, loomingu puhul 

riskib kunstnik sellega, et tema loomingu tõlgendus alistatakse grupi loomingu 

üldisele tõlgendusele. Toonane tõlgendus suundus just hüperrealismi selgitamisele, 

kohandamisele, sobitamisele kohalikku maalipilti. Mingi juba grupile omistatud 

nähtuse otsimisele orienteeritud kriitika puhul on oht, märkamata jäävad olulised 

detailid ja erinevused mõne grupiliikmena identifitseeritud kunstniku loomingu puhul. 

Seega võib tõlgendus jääda poolikuks või olla isegi eksitav. Teine 1980. aastate algul 

vähem tähelepanu leidnud faktor A. Kasemaa kunstikabineti seltskonda koondunute 

puhul oli vastuolu noorte ja juba etableerunute, Kunstnike Liidu liikmete vahel
76

. Kui 

suures ulatuses mõjutas kõikehõlmav protest ja provotseerida tahtmine loomingut, on 

seni lahtine.  

 

3.2. Looming 1980. aastate algul 

1977. aastast osales Tegova taas aktiivselt TRÜ kunstikabineti tegevuses. 

Alates 1977. esines Tegova mitmetel ühisnäitustel koos A. Kasemaa, M. Kilgi, I. 

Kruusamäega erinevatel ekspositsioonipindadel TRÜ kohvikust Põltsamaa 

kaubanduskeskuseni.  

Kuidas suhestub E. Tegova looming Tartu hüperrealimiga? Filmilik, 

lavastuslik ja romantiliselt popkultuuri keeles kõnetav/maaliv M. Kilk ja 
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 Vt. eelmine peatükk. 

75
 Kädi Talvoja magistritöö pealkiri „Eesti hüperrealism - kompromisside kunst― viitab ka 

hüperrealismi tõlgendusprobleemidele. 
76

 Vt. ka „Visarite― peatükk. 
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pisidetailideni köitev ja „lüüriline“ (Helme 1985) I. Kruusamäe ja tema alter ego 

stiilipuhtam urbanist Viljar Valdi on kunstnikud, kelle loomingu suhestumine 

hüperrealismiga toimus pealispinnal ja oli hästi määratletav. E. Tegova tolle perioodi 

looming ei võimalda nii ühesuunalist tõlgendust mitmel põhjusel. R. Tammikuga on 

Tegova mõningal määral sarnasem meetodilt, foto kasutamise viisilt, kuid tulemus (ja 

kavatsus?) on erinev. R. Tammiku puhul S. Helme on toonud esile foto popkunstilises 

võtmes, rõhutades seda just kuuekümnendate lõpu põlvkonna puhul ( Helme 1985).  

R. Tammiku hilisemat loomingut on juba vaadeldud ka postmodernismi võtmes 

(Juske 1992)
77

, klassika, mida kunstnik tsiteerib, on kergelt tuvastatav ja annab hea 

ainese postmodernismi diagnoosimiseks.  E. Tegova loomingut tõlgendades puhul 

tasuks aga kaaluda „loobumist― (Rogoff 2006) lähtest vaid hüperrealismi suunalt, mis 

senist refleksiooni jälgides on kunstniku loomingu mõtestamisele pigem kahjuks 

tulnud. Vaatluseks on valitud mõned tõlgendamist või reprodutseerimist leidnud, või 

muudel põhjustel tähelepanuväärsed teosed. 

Vabariiklikul noorte kunstnike näitusel 1978. aastal oli eksponeeritud E. 

Tegova töö „Mahajäetud omnibuss― (õli, 1978), mis osutub mitmekihiliseks nii 

maalitehniliselt kui sisult. Esiplaanil on fotorealistlikus laadis maalitud tühi omnibuss, 

hüperrealismi fotolikkusele omased nikli sära, peegeldused, sünteetilised värvipinnad 

on siin saavutatud osaliselt aerograafi abil. Objekt on tontlikult mõjuvate  männiokste 

kui värvilaikude  taha peitunud, unustatud, „mahajäetud― kui lähtuda pealkirjast. 

Vaevumärgatav barokilik (või idamaine) ornament uksel  jätab aimduse kodeeritud 

sõnumist, sama ornament on tapeedimustrina ka tausta moodustamas. Kõrgepingeliini 

raudkonstruktsioonid moodustavad hapra või tugeva struktuuri kaasaegse 

magalarajooni arhitektuuri taustal. Nõukogude tegelikkuses kasvanule assotsieerub 

motiivistik kõige rohkem üha kaugemale laiutavate magalarajoonidega, nende 

ühetaoliste tüüpkorteritega, kus juba enne sissekolimist seina kleebitud ühesuguste 

mustritega tapeedid. Inimeste teadvuses banaalseks muutunud, nõukogudeaegses 

elamuehituses väärkoheldud muster (rahvasuus ka n.n. „sovetskii barokk“) mõjub siin 

ootamatult, rehabiliteeritult, saab justkui uue võimaluse, hetkelise kontakti oma kauge 

kultuurilise lähtega. See on kummastav, nukker ja romantilinegi stseen. “Tegova 

maalis igapäevaseid esemeid, talle pakkus huvi tehiskeskkonna ja looduse kontrast.” 
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 Samas artiklis tunnistab autor ka nõukogude perioodi „realismide― tõlgendamisprobleeme: 

„Kindlasti vaataksime seda praegu rahulikuma pilguga kui surveaastatel, mil igasugune realismigi 

näis kollaboratsionismina.― (Juske 1992)  
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(Helme; Kangilaski 1999: 196)
78

. Kui senises Eesti hüperrealismi ilminguid 

analüüsivas kunstikirjutuses on prevaleerinud võrdlus, paralleelide ja sarnasuste ja 

erisuste otsimine Lääne algupärase hüperrealismiga, siis Eha Komissarovi arvates 

tuleks kohalikku slaidimaali hinnata hoopis tema adekvaatsuse tõttu 

keskkonnamuutuste, aset leidva moderniseerumisprotsessi ja ühiskonna valupunktide 

kirjeldajana (Komissarov 2002: 48). Mitmed Tegova selle perioodi teosed, nagu too 

„Mahajäetud omnibuss―, hakkavadki vaataja jaoks tööle just sellesuunalises 

tõlgenduses. Taolise lähenemise puudus 1980. aastate alguse hüperrealismi 

refleksioonis  seletab muuhulgas ka Tegova teoste tolleaegset napimat, kohati 

pealiskaudset refleksiooni, võrreldes laadilt toredate, äratundmisrõõmu, fotolikke  ja 

filmilikke elamusi
79

 pakkuvate selliste slaidimaalijate loominguga nagu M. Kilk ja I. 

Kruusamäe/V. Valdi. Nende teosed sobitusid ka stiilitunnustelt siiski paremini 

võrdlusse lääne peavooluga ja ka publikule pakkusid nad kujutavas kunstis kergelt 

seda, mida R. Barthes kirjanduses teksti ja lugeja vahelises suhtes on nimetanud 

„mõnuks“. Kuid  „naudingu“ saamine eeldaks  lugejalt (siin : vaatajalt) Barthes´i 

järgi enam vaimset pingutust (Barthes 2007). 

Ka E. Tegoval on sellel perioodil väliselt efektsema hüperrealismi võtmes 

töid. Kuid ka nende puhul tuleb olla tähelepanelik. Mõnes töös on viited isiklikule 

pärimusele, kogemustele. Neid  isiklikke, peidetud viiteid on aga paraku võimalik üles 

leida leida ainult kunstniku eluloolisi fakte teades. Ilmekaks näiteks on siin maal 

„Kolimine―. Et kolimisauto kastis soleeriv lamp on kuulunud kirjanik Endla 

Tegovale, mis tähendus on kolimisel kunstniku kujunemisteel, kas siit võiks leida veel 

eestlastele universaalsema tähendusvarjundiga assotsiatsioone? Neid küsimusi ei oska 

vaatleja fakte teadmata esitadagi. Enne jõuavad tähelepanu kõrvale suunata lehm ja 

potilill. Või emotsionaalselt lopsakas „Isa ja ema portree― õnnelike majaehitajatena, 

tõsi, kus rõõmsas stseenis on mingi ebaloomulikkus vanemate olekus ja võõrastus 

taustamaastikus. Need on tööd, mis kasutavad hüperi vahendeid isikliku maailma 

kaardistamiseks. Tõsi, vaade on distantsilt, nagu hüperile kohane, kuid tegeletakse 

isikliku, mitte avaliku ruumiga.  Nende tööde puhul võiks tuua võrdluse I. Kruusamäe 

lähikondlasi ja sõpru kujutavate maalidega (nt. „Olümpia― jt.). 
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 Intervjuus R. Kelomehele peatub sürrealist I.  Laaban ümbritsevate maastike kui 

teadvustatud või teadvustamata inspiratsiooniallikate teemal ja ütleb muuhulgas: „Ja paljud minu kõige 

armsamad maastikud ongi sellised, kus on kokkupõrge selle natuuri ja kultuuri vahel.― (Laaban 1997: 

157)   
79

 „Sealt paistis meile reaalsus sellisena, nagu me seda soovisime, kuid milline ta ei olnud: 

särava, ligitõmbava ja nooruslikuna.―(Kelomees 1997) 
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Jättes siinkohal kõrvale kabineti näitused, kus oli näha ehk pigem veel 

otsimist, katsetamist ja foto võimaluste kompamist maalis, on Tartu hüperrealismi 

arengu kaardistamisel  oluline punkt Tartu noorte kunstnike näitus Tartu kunstnike 

majas 19. detsembrist 1980. kuni 7. jaanuarini 1981. 1980. aasta noortenäitust on 

käsitletud kui hüperrealismi teise laine manifestatsiooni (Juske 2004: 42). E. Tegovalt 

oli näitusel eksponeeritud kaks tööd: „Interjöör skulptuuriga― (õli, tempera, masoniit. 

1980) ja „Arkeia― (õli, tempera, masoniit).
80

 (Tartu noortenäitus 1980. Kataloog). 

„Enn Tegova osales juba “Visarite”
81

 rühmituses, taas aktiviseerus ta koos teiste 

noorte kunstnikega eelmise kümnendi keskel. Taotlustelt on ta lähemal 1970. aasta 

noortenäituse põlvkonnale. Tegova maalides on lugupidamist igapäevaste esemete 

vastu, teravdatud reaalsusetunnetust, mida rõhutab kontuuride täpne fikseerimine ja 

ühtlaselt kaetud värvipindade vastandamine. Tehiskeskkonna ja looduse vormide 

kontrastsus pakub Tegovale samasugust huvi nagu paljudele teistele noortele 

maalijatele.‖(Juske 1982).  

„Arkeia―: maali pealkiri tõmbab esmase tähelepanu
82

 pastiššile eesti 

klassikast, E. Wiiralti tuntumate teoste
83

 hulka kuuluva aktile. Postmodernistlik 

lähenemine eesti kunstiajaloole on uudne siin nähtus sel hetkel. Kohaspetsiifilisus: 

kujutatud tuttav (panga) hoone Tartu linnaruumist tekitab erinevaid assotsiatsioone. 

Linnaruum küll, kuid mõjub hoopis teise keskkonnana, võrreldes näiteks 

kabinetikaaslase alter ego V. Valdi hüperrealistlike fragmentidega Tartu 

tänavanurkadelt. „Arkeias― on vihjeid ka G. Chiricole, nagu näiteks  teatud 

metafüüsilisi assotsiatsioone genereeriv ruumiefekt ja skulptuur fassaadil. Taas
84

 

eksisteerib maalil struktureeriv element, selles teoses hoonet ümbritsevate 

tellingutena. Siingi on äratuntav 1970. aastate maalis alguse saanud
85

 uute 

ruumisuhete väljendamispüüdlus, erinevate perspektiivide võrgustik, mis „rõhutab 

pilgu dünaamilisust― (Komissarov 2002: 48). Kuid maaliruum on ebamaine. Juba 

tekib küsimus, kas poleks õigem määratlus „sürrealistlik―. Maalipindade sile  
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 Samal näitusel esinesid kunstikabineti seotud noortest ka M.Kilk ja I. Kruusamäe (V. Valdi 

nime all) (Tartu noortenäitus 1980. Kataloog). 
81

 Siit nähtub ka, et ―Visarite― kuvand on 1980-alguseks juba kinnistunud ja muutunud 

kunstniku loomingu tõlgenduse osaks. 
82

 Üheks peakirja funktsiooniks on vaataja suunamine pildil kujutatu vastuvõtmisel ja 

interpreteerimisel, see võib toimida kahel viisil: seletada pildil kujutatut või luua sellele uusi tähendusi 

(Sarapik 1999). Pealkirja tõlgendamist suunavat mõju ei saa kuidagi eirata. 
83

 E. Wiiralt. „Arkeia―(1938, kuivnõel) 
84

 Vt. „Mahajäetud omnibuss―. 
85

 Ilmekaim näide on Jüri Okase looming. 
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fotolikkus ainult süvendab võõrituse tunnet. Esiplaanil domineerib rõhutatult 

skulpturaalseks   muudetud (ja algallikale sarnaselt nukulikuks jäetud) akt. Paigutus 

(lamavast aktist on saanud seisev) assotsieerub Paul Delvaux` kaunitaridega, kuid  

nendega võrreldes muutub Wiiralti tsitaat selles kompositsioonis maisemaks või isegi 

meelamaks. T. McEvilley on maali sisuanalüüsi probleeme käsitledes toonud esile D. 

W. Winnicotti teooria, mis käsitleb figuuride ja tausta suhet. „Töö, kus rõhutatakse 

figuuri või kus figuur ja taust on üksteisest selgemalt eristatud, väljendab ego-

tunnetuse selgust, aga ka ego kaotamise hirmu või kartust, et kaovad selged 

piirjooned ego ja maailma vahel.― (McEvilley 2010: 157). Enesetõlgenduslikkus, 

eneseanalüüs on siin juba saanud/saamas E. Tegova loomingu võtmesõnadeks. 

Kunstniku sisemaailma projitseerimine sümbolite keeles paralleelmaailmadele viitab 

aga sürrealismile, nii nagu tsitaat viitab postmodernistliku lähenemisviisi kohalolule
86

.  

Küsimus sürrealismi ja hüperrealismi seostest võib tunduda nende erinevatest 

ideoloogiatest tulenevalt „sobimatu―
87

, kui mitte arvestada terminoloogilist 

nimekaimlust – mõlema voolu puhul on kaalutud algselt ka terminist „superrealism―. 

See on seni Ameerika Ühendriikides rohkem kinnistunud termin hüperrealismi kohta 

(Juske 2004: 33) ja oli algselt kasutusel alternatiivina ka sürrealismi puhul (Johnson 

2003: 670). Kuid küsimust erinevate realismide ühisjoontest on meil varemgi 

esitatud
88

 (Juske 2004: 38). Tehiskeskkond, võõrandumine on nii hüperrealismi kui 

postmodernismi märksõnad. E. Tegova vaadeldud maalides (eriti vaatlusalune 

„Arkeia―) on lisaks veel mingi pahupidi pööratus, selginev aimdus, nagu foto 

ilmumine negatiivist ilmutusvannis. Juba foto kui meediumi enda iseenesest 

sürrealistlikku olemust on mitmetes esseedes rõhutanud Susan Sontag
89

 (Sontag 

2006). Sontag peab fotograafiat ainsaks kunstiliigiks „…millel on õnnestunud ellu 

viia grandioossed sajandivanused püüdlused allutada moodne tunnetus sürrealismile, 

kuna kõik muud sama sugupuu kandidaadid on võidujooksu katkestanud.―(Sontag 
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 Postmodernismi mõiste imbumist eesti kunstimaailma on analüüsinud H. Treier, 1980. 

aastate alguses näeb ta seda eelkõige arhitektuuris (Treier 1995). 
87

 I. Rogoff kasutab sõna „sobimatu― ühe kriitiku materjali suhtes positsioneerimise 

põhimõtteid iseloomustava  omadusena(Rogoff 2006a).  
88

 A. Juske sedastab artiklis hüperrealismist: „Õhku jääb rippuma kunstiteaduslik probleem: 

millised on erinevate realismide ühis- ja lahusomandid, kui palju on nii stiililisi kui ideoloogilisi 

ühisomandeid 19. sajandi realismi, sotsrealismi,sürrealismi ja hüperrealismi vahel? Tasuks meenutada 

ka seda, et Malevitš nimetas oma meetodit suprealismiks, ja miks mitte sedagi, et 1960ndatel aastatel 

kaitsti abstraktsionismi mikrobioloogilistest ja astrofüüsikalistest vaatlustest tulenevate või 

inspireeritud maale näiteks tuues (Ilmar Malini tollased maalid). Kas see siis polnudki reaalsus?― 

(Juske 2004: 38) 
89

 „Melanhoolia objektid―, „Nägemise kangelaslikkus― on esmakordselt ilmunud väljaandes 

The New York Review of Books 1974, 1975 (Sontag 2006). 
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2006: 63) Foto on hüperrealistliku maali alus, tsitaat on postmodernistliku kunsti 

tunnus. ―Kiindumus tsitaatide vastu (ning seostamatute tsitaatide kõrvutiasetamine) 

on sürrealistlik.― (Sontag 2006: 89). Tunnused, mida Sontag kui sürrealistlikke tõstab 

esile foto puhul, töötavad samamoodi ka teistes meediumides. „Arkeia― tõlgendamisel 

on  loogiline lähtuda postmodernistlikust käsitlusest.  

Samal näitusel oli eksponeeritud „Vaade kunstikooli aknast― (õli, tempera, 

lõuend. 1980). Domineeriva elemendina on pildi keskmes klassikatsitaat, seekord 

detail maailmakunsti klassikast,  Michelangelo ―Taavetilt‖. E. Tegova puhul on juba 

metoodiliseks saanud foto pluss tsitaadid (Juske 2004:41). Postmodernismile omane 

vahendatud reaalsusetaju on saavutatud osaliselt foto kasutamise abil. Ka selles teoses 

on olemas metafüüsilisele maalile omast ruumitunnetust. Eraldi käsitlust võimaldab 

akna kujund
90

. Aken võib avaneda teise reaalsusse, aken on kui ekraan, millele 

projitseerida ühe reaalsuse kujutis
91

. P. Laurits on kirjutanud tekstuaalsusest ja 

fotograafiast sürrealismis: „Reaalsus polnud nende [sürrealistide] jaoks muud, kui 

ühiskondlikest lepetest kootud ekraan, mis ühest küljest varjab inimeste tegelikke 

irratsionaalseid impulsse ja motiive, teisest küljest aga saab neid impulsse 

aktualiseerida üksnes sellele ekraanile projitseerides.― (Laurits 1993: 27) Vaadeldud 

perioodil on Tegova eelistanud valdavalt suurt formaati
92

. Kuid T. McEvilley arvates 

on selle mõõtmed  kunstiteose puhul küll formaalne tunnus, kuid formaat kannab 

samas ka sisulisi tähendusi. „Maalide üha suurenevad mõõtmed alates Barnett 

Newmanist ja teistest sobivad […] kokku laia avalikkusega – ühiskonnas hakkasid 

eraisikute asemel domineerima suured institutsioonid.― (McEvilley 2010: 153) Seda 

tõdemust võib tõlgendada kahtepidi, lihtsamalt suur formaat sobib avalikku ruumi.  

Hüperrealismi ühesuunalisemat tõlgendust mõjutasid ühiskondlikud põhjused, 

info piiratus, võimatus avatult kirjutada, samas keskendumine hüperrealismi 

probleemidele nõutusest salajase vaimustusenigi, kui avanes võimalus tuua võrdlusi 

pea paralleelselt toimiva nähtusega läänes. Tartu Kunstimuuseumis toimus 1984. 

sügisel näitus „Fotograafia ja kunst―. 3. septembril toimunud konverentsil esines S. 
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 TKK diplomitöös oma loomepõhimõtteid analüüsides kirjutab E. Tegova: „Pilt on vaatajale 

heas mõttes vangla-aken, ilusam on öelda ka paradiisiaken. Pildis on nii ühte, kui teist nagunii. Ta 

sukeldub oma võrdlevasse laienditega kujutlusruumidesse. Nii et kunstnik peab sellega alati arvestama, 

jättes vaataja mõttevõrgu kujunemise-tekkimise võimalused. Mitte ka unustada, et vaataja mõtleb alati 

lineaarselt, midagi peab tema jaoks muutuma. Ta kooks nagu kalavõrku, iga võrgusilm ootab 

tähendust.‖(Tegova 2008: 9-10) 
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 Hüperrealistide üks levinud töömeetod oli teatavasti slaidi projitseerimine otse lõuendile. 
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 Suur formaat on hüperrealistide lemmik. 
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Helme ettekandega „Kuidas hinnata fotorealismi eesti kunstis?― (ettekande tekst on 

ilmunud almanahhis Kunst 2/1985): eristab: a) foto kasutamine maali objektina, b) 

foto kui üks pildi kompositsiooni või vormi või keele avardamise võimalus:“…on 

täiesti ülekantav fotorealismi üks üldisemaid printsiipe-praeguse tsivilisatsiooni tase, 

mille sümboleid ja standardkujutelmi foto visuaalse informatsiooni ühe osana 

levitab.― (Helme 1985: 5). Hüperrealismi positsioneerimiseks eesti selle hetke 

kunstisituatsioonis kasutab Helme Gerrit Henry skeemi (reaktsiooniline, radikaalne, 

peasuund) – eesti fotorealism kui ettevalmistav staadium väljumiseks peasuunale, 

pealiin (sel hetkel maaliline siis) nii tugev Helme väitel. Programmilisus. 

“…fotorealism tähistab…veel nõrka ja ennast isegi mitte taipavat ja usaldavat alge.― 

(Helme 1985: 8). 

E. Tegova loomingut sel perioodil selle kõige puhtamas tähenduses 

hüperrealistlikuks pidada ei saa (välja arvatud mõned tõenäoliselt ka aerograafi 

katsetamislustis tehtud tööd), küll aga on kasutatud slaidimaalile omaseid töövõtteid.   

Foto või slaid leidis rakendust kui avardav tehniline võimalus. Seda muidugi mitte 

natuuriläheduse taotlusega, vaid autorikavatsusele allutatult, töö eesmärkidest 

lähtuvalt teatav fotoläheduse efekti saavutamiseks.
93

  

E. Tegova loomingu selle perioodi loomingu puhul on tajutavad seosed 

hüperrealismi ja metafüüsilise maaliga. Kuid tuntav on lähenemine sürrealismile, 

vahendajaks foto, teisalt eksisteerib postmodernismile omane tsitaadilisus.  

 

3.3. Tegevuskunstist Tartus 1980. aastatel. 

Kujutava kunsti kõrval tõusis tegevuskunsti
94

 osatähtsust kabinetiga seotud 

kunstnike loomingus eriti 1980. aastate keskel. Tegevuskunst Tartus omab 

järjepidevust alates „Visaritest―
95

. L. Lapini sõnul taastas Tartus happening´ide tava 

A. Kasemaa juhitav kunstikabinet H. Liivranna ja R. Kelomehe eestvedamisel 1981. 

aastal  (Lapin 1987: 90). R. Kelomees, üks toonaste sündmuste  ideelisi juhtfiguure, 

kasutab kunstikabineti 1980. aastate happening`idest rääkides omadussõnadena 

„tartulik“  ja „kohalik“. Tegemist oli seega kohaspetsiifiliste sündmustega. Osalejaid 

iseloomustas ―suhteline individualism, huvi nii isiku-, grupi- ja kohaliku eksistentsi 
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 21. sajandil kasutab ta teatavasti (sarnastel põhjustel) juba mitte nii töömahukat meetodit, 

digiprinti. 
94

 Tegova viljeles sel perioodil edasi ka graafikat, ka seeriatena,  mõned näited on Matti 

Miliuse kogus (Matti Miliuse kunstikogu kataloog).  
95

 R. Kelomehe sõnul oli küll teadmine „Visarite― tegevusest, kuid „Visarite― reaalsetest 

aktsioonidest ettekujutust ei olnud, kuna puudusid jäädvustused (Kelomees 2010). 
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probleemide vastu.― (Kelomees 1987: 49). Ajaliselt jagab R. Kelomees aktsioonid 

kahte perioodi: 1979-1983 oli „spontaanne, grupiline ja oma tegevust 

mitteteadvustav“;  1983-1986 aastate tegevuskunsti aktid olid juba teadlikumad ja 

planeeritud.  

Tegevuste ja mängude teoreetilised allikad olid Walter Aue „Konzepte, 

Projekte, Aktionen―
96

 mille kabineti juhataja Andrus Kasemaa oli Tšehhist toonud 

(Kelomees „Nimetu Kunst―; Kelomees 2010) ja E. Tegovale kuulunud 

„Kunstforumi―
97

 performance´i teemaline eriväljaanne (Kelomees 2007). 

Välisajakirjadest inspiratsiooni saamisega seostub ka S. Helme määratlus 1970. 

aastatest eesti kunstis kui „Artforumi aegadest―
98

 (Helme 2002), S. Helme  tõstab 

muuhulgas esile linnastuva kultuuritüübi, suhestuva esteetika teatavat eeskuju.  

―Perioodi 1983-86 tulemuseks oli 30 aktsiooni ja üritust Tartu ümbruses ja 

linnaruumis, alates naiivsustest ja hullusest, lõpetades ohtlikumat laadi 

sündmustega.‖ (Kelomees ―Nimetu Kunst‖). Arvustades Kasemaa aegse kabineti 

retrospektiivnäitust ―Let `s go‖ Tartu Kunstimuuseumis, jõuab toonaste  aktsioonide 

üks organiseerijaid R. Kelomees järeldusele, et muuseumi poolt retrospektiivnäitust 

koostades on domineerinud pigem suhtumine, et maalitud teosed on ―päris‖ kunst ja 

muu lihtsalt seltskondlik tegevus ja ajaviide. „See ei olnud naljategemine, vaid selline 

ambitsioonikas lääne kunstikirjandust uuriv-puuriv-ja-sünteesiv taidlemine, milles, 

pean tunnistama, pakkus teatavat sotsiaal-sadistlikku naudingut panna inimesi 

tegema midagi sellist, mida nad tavaliselt kunagi ei teeks. Reaalsusekogemus oli 

huvitav.― (Kelomees 2007: 161). 

Tegova osales aktiivselt mõlemal perioodil (üldiselt seltskond oli vahelduv
99

). 

„Sündmus sarnaneb mõne teadvusnähtuse (mälestuse, unenäo, mõtte, emotsiooni, 

kujutluse) projektsiooniga ruumi, esemetesse, situatsioonidesse ja käitumisse 

…Moondatud ja teisendatud reaalsus on taotlus, selles viibimine ja tegutsemine kui 

kogemus teisiti- ja teisalolemisest – kui tagajärg ja kui vahend mingi idee või 

kujutluse mõistmiseks.― (Kelomees 1987: 49). Selline sündmuse kirjeldus, mis viitab 
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 Aue, W. 1972.  Konzepte,Projekte, Aktionen. Köln. 
97

 „Kunstforum― nr 1978, E. Tegoval õnnestus see hankida Leedust. 
98

 S. Helme käsitleb „Artforumi― , laiemalt  kunstiajakirjade mõju eelkõige kontseptualismi ja 

minimalismi seisukohalt (Helme 2002) 
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 Perioodil 1979-83 osalesid aktsioonides tihedamini M. Kilk, H. Liivrand, E. Tegova, I. 

Kruusamäe, K. Ruus, K. Muna, T. Volkmann, P. Beier, M. Mäemets, U. Vaino, A. Hansen, R. 

Kelomees. Perioodil 1983-86 viidi üritusi läbi muutuva grupiga, kuhu kuulusid aktiivsematest A. 

Hansen, I. Kruusamäe, E. Tegova, R. Kelomees,   väljaspoolt kabinetti T. Arro, A. Baltin, K. Meres, I. 

Ude (Kelomees 1987: 49). 
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teisalolemisele ja teisendatud reaalsusele, toob kaasa seosed sürrealistlike 

meetoditega. Sürrealistide jaoks oli linn kui lõpmatu ideede reservuaar. Juba 1920. 

aastatel püüdsid sürrealistid oma aktsioonides viia oma mitteteadvuslikku osa 

kooskõlla linna allhoovustega (lõputut metroosõit, Soupault` võõrastega suhestumine 

jne.)(Kelomees 1993: 31). Ja „ …ettevõtmiste üheks vormiks olid ühisluuletused ja –

mängud.― (Kelomees 1993: 32) Ka aktsioone dokumenteeriva, ettenägelikult 

kunstiajalukku tsementeeriva artikli pealkiri almanahhis ―Kunst‖: „Sündmused ja 

mängud Tartus― (Kelomees 1987) võiks viidata justkui soovile suhestuda linnaga. 

Tagantjärele läbiviidut analüüsides leiab R. Kelomees siiski, et kuigi üritused 

toimusid sotsiaalses ruumis, need tegelikult olemuslikult sotsiaalsed, sekkuvad ei 

olnud, ka programmilt mitte. „Need olid absurdsed, arusaamatud, sellised ära-asjad, 

kuu pealt, sürrealistlikud situatsioonikokkupõrked.― (Kelomees 2007: 161) Mõned 

sellised mängu kaudu linnaruumiga suhestuva kunsti näited on „Paber kannatab 

kõike―, mis toimus detsembris 1985. põlenud paberivabriku ahervaremetes. See oli 

kirjutav, osaliselt destruktiivne aktsioon paberirullidega lumes.
100

 Kui esimene on 

näide ruumiga suhestumisest, siis näide, kus põrkuvad kunst ja elu, on sündmus 

„Ehituslik ohver― TRÜ kunstikabinetis. Olgu siin ära toodud katkend sündmuse 

kirjeldusest: „Ruumi põrandale ehitatakse telliskividest kandiline piirkond 

mõõtmetega umb.  70x100x120 cm. Selle sisse asetati tool. Kümmekonna osavõtja 

käest, kelle seas enamus olid tütarlapsed, küsiti, kas nende seas on mõni neitsi ja et 

astugu ta siis tellistest ehitisse. Soovi avaldas Enn Tegova. Ta müüriti sisse. Ehitis 

kaeti katusega. Seejärel toodi kast, mis oli täis läbipõlenud lambipirne. Kõigil 

osavõtjail paluti visata ehitise pihta vähemalt üks lamp. Kuid esimese lambipirni 

purustamise järel haaras kõiki stiihiline hasart ja peagi lendasid kildudeks ka 

ülejäänud lambid. Vallandunud agressiivsus leidis endale üha uusi ja 

mitteplaneeritud väljenduskanaleid. Ehitise ümber keerati paber ja süüdati. Siis 

jõudsid tegevuspaika noormehed, kes ei teadnud asjaolude algust. Solidariseerudes 

grupilise agressiivsusega, üritasid nad ehitist ümber lükata. Nende üllatus oli aga 

suur, kui samal hetkel ehitisest murdis välja Enn Tegova – puutumatu ja terve. Ehitis 

lammutati. Tegevuse kavandamise aluseks olid kaks motiivi: 1) inimese 

sissemüürimise rituaal ehitatava rajatise seina, et tugevdada, isikustada ehitist ja 
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 Osa tollaste aktsioonide projekte ja kirjeldusi on R. Kelomees avaldanud ajakirjas „Kunst― 

(Kelomees 1987), osa on säilinud käsikirjas. 
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vabastada ta kurjade jõudude ähvardusest; 2) kivikalmete päritolu üks versioon: 

vaenlast loobiti kividega, kuni see langes surnult maha. Kivide loopimist jätkati kuni 

vaenlase laiba kohale kerkis kivikääbas. Siin olid kivide asemel elektrilambid.„ 

(Kelomees 1987: 52). Üritus lõppes paradoksaalsel kombel reaalse maailma 

sekkumisega kunstnike tekitatud omamaailma, mitte vastupidi. Põgusalt on toonaseid 

aktsioone iseloomustanud Hanno Soans. „Vormilt olid 80ndail Tartu Ülikooli 

kunstikabineti tudengitega korraldatud Spiel`id sugulased situatsionistide 

konstrueeritud olukordadega. Ideed sürrealismi kunstikreedo arendamisest 

mänguliseks kunstisuhtluseks olid aga inspireeritud happening`i traditsioonist. 

Manifestsest poliitilisusest, mis situatsionistlikke kunstiloomestrateegiate puhul oleks 

olnud vältimatu, ei saa siin rääkida. Kunstikabineti tegevuskunsti puhul oli oluline 

privaatse territooriumi otsimine nii Tartu kunstielus kui kaasaegse kunsti süsteemis 

üleüldse.― (Soans 2001: 233). Sürrealismi ideoloogia teadvustatud käsitlus nende 

aktsioonide organiseerimisel pärines eeldatavalt psühholoogiat õppinud R. 

Kelomehelt. E. Tegova puhul oli olemas juba häppeningide kogemus ―Visarite‖ 

perioodist.  

―Mäss mässu enese pärast, vanadele ärategemine kui rõõm iseeneses. Mässu 

ja konflikti õhutas ja ehitas aktiivselt kunstikabineti juhataja Andrus Kasemaa 

(pedagoogiline tegevus peale selle). Konflikt oligi eesmärk ja see täitiski tegijaid 

energiaga. ― (Kelomees ―Nimetu Kunst‖) „Visarite― (võiduka) kogemusega Tegova 

ühines mässajatega, kuid kollektiivse pealispinna all tegeles juba oma järjekindlalt 

isikliku ideedemaailma ehitamisega. 

E. Tegova oli 1980. aastate teisel poolel maalikunstis avalikult väheaktiivne. 

Tõenäoliselt aitasid kunstikabineti ―mängud‖ kompenseerida ajaliselt nappe võimalusi 

maalikunstile pühenduda
101

, loovust kontsentreeritult väljendada. Rühmas tegutsemise 

võlu võis olla ka võimalus ühiskondlikust rollist puhata. Kogumiku „Rühmitused: 

koostöö võimalikkusest kaasaegses Eesti kunstis― koostajad M. Ektermann ja E. 

Taidre viitavad vene kunstiteadlase ja kriitiku Jekaterina Degot´ ideele, et kunstnike 

rühmitustesse koondumist võib tõlgendada kui üht viisi pääseda „autori surmast― 

(Ektermann; Taidre 2009: 1). Osalemine kunstikabineti aktsioonides on E. Tegova 

loomingu senist arengukäiku jälgides orgaaniliselt mõjuv etapp, võimalus osaleda ja 
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 E. Tegova oli Tartu Lastekunstikooli direktor aastatel 1978-2004. Käsitletav periood on ka 

lastekunstikooli hoone Jakobi 52 ülesehitamise/renoveerimise  aeg. 
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kogeda, selles mõttes oli osalemine grupis isiklikus mõttes plussmärgiga. Ühiskondlik 

kandepind tol hetkel sellisel kunstil (Tartus) puudus, kuid kohati rituaalse tegevuse 

mõju oli siiski olemas isiklikus plaanis. Ei saa välistada, et need absurdsuseni viidud, 

samas enesessepööratud aktsioonid valmistasid ette juba järgmise loomeperioodi 

sürrealismi.  
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 IV. ―PARA 89‖ JA LOOMING 1990. AASTATEL 

4.1. „Para 89“ 

4.1.1. Sürrealismi buum 

1980. aastate lõpu ühiskondlike muutustega kaasnesid muutused ka kunstielus. 

Teoses ―Lühike eesti kunsti ajalugu‖ iseloomustatakse kümnendivahetuse 

kunstisituatsiooni Eestis järgnevalt: ―Ühtne kunstnikkond lagunes lühikese aja jooksul 

ning diferentseerus vastavalt oma esteetilistele eelistustele ja arusaamisele kunstist― 

(Helme; Kangilaski 1999: 259). See tähendas ka hulgaliselt uute  loominguliste 

koosluste moodustumist
102

, teiste hulgas sürrealistlik kooslus ―Para 89‖.  

Termin „sürrealism― oli okupatsiooniaja kunstikirjutuses näiliselt peaaegu 

tundmatu. Olemuselt sürrealistliku kunsti puhul kasutati väljendeid nagu 

„fantaasiakunst―, „assotsiatiivne kunst― (Malin 1989) jms. Sürrealistlik kunst 

eksisteeris, kuid kui seda ka teadvustati, ei sõnastatud. Ilmar Malin (1924-1994), kelle 

loomingus on oluline koht sürrealismil juba alates 1960. aastate lõpust
103

, on 

meenutanud, kuidas mitmel korral tema kunsti puudutavates kirjutistes tsenseeriti 

välja sõna ―alateadvus‖ (Malin 1993). 1980. aastate teisel poolel hakkasid Eestis 

sürrealismihuvilised kunstnikud oma loomingut ja muud tegevust ka avalikkuse ees 

otsesõnu sürrealismiga seostama. Alguse sai nähtus, mida on nimetatud ka sürrealismi 

buumiks
104

 (Krull 2000:  53) Eestis. Esimesed, kes Eestis avalikult end sürrealistideks 

tituleerisid, oli grupp „Tallinnfilmiga― seotud noori loomeinimesi 1986. aastal ehk 

Tallinnfilmi sürrealistid, kes korraldasid kokku kolm näitust.
105

 Sürrealismi n.ö. 

rehabiliteerimise alguseks eesti kunstis ongi peetud selle rühmituse esimest näitust. 

„On iseloomulik, et seni põrandaalune või lõplikult välja arendamata tegemislaad 

                                                 
102

 H. Treier on loetlenud: Rühm T, Neoeksprepost, S&K, DeStudio, Para, Lüliti, Eesti 

Kostabi $elts, Stuudio 22, Kursi koolkond, Viski klubi, 21E67, Graafika Galerii Stuudio, Trimadu, 

„Faculty of Taste― (Treier 1999). 
103

 1968. alustas I. Malin seeriat ―Asjad‖, hiljem järgnes ―Volens nolens‖. Loomemeetodina 

on I. Malin kasutanud ka psüühilist automatismi (Juske 2006: 46) 

104
 1989. aasta lõpus ilmus ajalehes ―Eesti Ekspress‖ sama pealkirjaga artikkel, kus 

meenutatakse ka ajakirja ―Vikerkaar‖ sürrealismiteemalisi numbreid ja kajastatakse kolmepäevast 

sürrealismi festivali Elvas tuntud kirjanike, näitlejate ja koolinoorte osavõtul. ―Tänavune 

sürrealismibuum on kulmineerunud jõulukuus, mil Ilmar Laaban käis uuesti kodumaal, tähistades siin  

ka oma sünnipäeva.‖(Chney 1989) 
105

 Näitused toimusid 1986 Tallinnas Tantsutares, 1987 Tartu Kunstimuuseumis ja 1989 

toimus näitus ESTTRANSSÜRR Soomes, Vaasas. Rühmitusse kuulusid Kalju Kivi, Mati Kütt, Tõnu 

Talivee, Rao Heidmets, Heiki Ernits, Hillar Mets, Miljard Kilk, Riho Unt, Hardi Volmer, Priit Pärn. 

Viimasel näitusel liitus Vahur Kersna. Tallinfilmi sürrealistide tegevust on community-kunstina KUMU 

seminari ettekandes vaadelnud Margaret Tali (Tali 2007). 
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leidis perestroika järel eest rohelise tule ning vormistati näitusteks. Sobiv näide on 

kohalik sürrealism, mille väljatuleku juhatas sisse 1986. aastal Tallinnfilmi 

sürrealistide näitus” (Kelomees 2006).  

1989. aasta 20. jaanuaril ilmus kultuurilehes „Sirp&Vasar― üleskutse 

„Rehabiliteerime sürrealismi―, mille autoriks oli I. Malin (Malin 1989).  Kirjutis oli 

üleskutse sürrealismi sõnastamisele, selle mõjude tunnistamisele ja tunnustamisele 

eesti kunstis, eheda sürrealismi ja sürrealismi vormivõtete efekti pärast kasutamise 

eristamisele ja sürrealistliku loomevõimaluse pooldajate ühinemisele. Malin kutsus 

üles lõpetama sürrealismi eitamine ja  nimetama sürrealismi ilminguid eesti kunstis 

õige nimega. Tekst oli kantud murest kohaliku kunstikriitika selektiivse iseloomu üle. 

„Näituste, konverentside ja muude teoreetiliste avalduste foonil on ilmne, et eesti 

kunstielus on ülekohtuselt vähe tähelepanu osutatud sürrealistlikule meetodile.― 

(Malin 1989). Autor rõhutas sürrealismi võimalusi kaasajas: „Põhieesmärk võiks olla 

rajatud lootusele ja usule, et klassikalisele sürrealismile toetudes sünniks kunst, kus 

peegelduks kogu olemise ja inimeste käitumise ning alateadlike olekute 

ümberpaigutused, mis on tingitud tänapäeva sotsiaalsetest ja ökoloogilistest 

muutustest.― (Malin 1989). Teksti tõlgendati kui kutset sürrealistide enesemääramisele 

(Malin; Palm; Õunapuu 1989). I. Malin on kirjas R. Kelomehele meenutanud 

positiivset isiklikku vastukaja üleskutsele, seda juba tunnustatud kunstnikelt, rohkem 

graafikutelt, aga ka mitmetelt tunnustatud maalijatelt (Malin 1993).
106

 Üks 

reageerinutest oli maalikunstnik Jüri Palm (1937-2002), I. Malin on meenutanud: 

―Käisin Jüri Palmi pool, selgus, et ta on vastavat kirjandust enamgi ehk lugenud kui 

mina (meil oli juba tema õpiajast varasema(s)t kokkupuuteid). Seekord n.ö. leidsime 

teineteist. Otsustasime grupi moodustada ja algasid lõputud arutlused-

vaidlemised.”(Malin 1993). I. Malini algatusest kujunes nüüd juba reaalse grupi 

moodustamise plaan ja I. Malinist ja J. Palmist said selle loomise eestvedajad.   

1989. aasta 10. veebruaril toimus Kuku klubis Salvador Dalí (11.05.1904.- 

23.01.1989) mälestusele  pühendatud üritus
107

, kuhu kogunesid sürrealismihuvilised 

loomeinimesed. Noorte ja vihaste Tallinfilmi sürrealistide ja Matti Miliuse kõrval 
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 Kirjas R. Kelomehele nimetab I. Malin üleskutsele vastanutest graafikuid Peeter Ulast, 

Concordia Klari, Silvi Liivat, Herald Eelmaad,  Naima Neidret; maalijatest Jüri Palmi, Kristiina 

Kaasikut. (Malin 1993). 

107
 H.Treieri on seda iseloomustanud kui „pseudopoliitilist karnevali―(Treier 1999: 21). 

Ürituse videosalvestise põhjal oli rõhuasetused dekadentlikul esteetikal ja absurdil, (pseudo)poliitilise 

aspektina võib kõne alla tulla sürrealismile omane anarhismile sümpatiseerimine mitme esineja poolt.  
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osales üritusel ka tunnustatud kunstiteadlasi
108

 ja kirjanikke. Esitati sürrealistlikke 

performance´eid (Juske 1990a)
109

, loeti luulet ja proosat (Matti Milius, Ott Arder, 

Merca). Meeleolukale üritusele järgnes J. Palmi deklaratiivne kirjutis ajalehes 

„Sirp&Vasar―, kus antakse muuhulgas teada Ülemaailmse Sürrealistide Seltsi 

asutamisest Tallinnas eelmainitud üritusel (Palm 1989). Teravalt sõnastatud tekst oli 

avangardile orienteeritud kriitikute kriitiline, samuti naeruvääristas J. Palm uut tüüpi 

konformismi ilminguid ja Lääne kunsti kopeerivaid tendentse kohalikus kunstis. Ka J. 

Palm rõhutab sürrealismi aktuaalsust ja kaasaegsust, nagu I. Malingi (Malin 1989), 

selle nähtuse olemuslikku kuuluvust postmodernistlikku kultuuripilti:“…naerdes 

avangardismi ikka veel matmata laiba kohal, kutsudes kriitikuid ükskord ometi 

postmodernismi ajastu probleemide juurde…― (Palm 1989).  

 

4.1.2. Grupi asutamine  

Grupp „Para ´89― asutati 19. mail 1989 aastal „Kuku― klubis.  Eelnes arutelu 

kujutava kunsti hetkeseisu üle, sihiks sama aasta  sügisel ees ootav suur kunstnike 

üldkogu. Arutelul osalesid ja sürrealistliku grupi asutada otsustasid järgmised 

kunstnikud
110

: Lemming Nagel, Naima Neidre, Lembit Sarapuu, Andrus Kasemaa, 

Peeter Ulas, Ilmar Malin, Herald Eelmaa, Ervin Õunapuu, Priit Pärn, Ilmar 

Kruusamäe, Reti Laanemäe, Silvi Liiva, Vello Vinn, Jüri Palm
111

. Grupeeringu 

asutamisest teavitati avalikkust trükimeedias I. Malini, J. Palmi ja E. Õunapuu 

koostatud tekstiga „Sürrealism tahtis olla lakkamatult uuenev eessõna‖ (Malin; Palm; 

Õunapuu 1989), mis oma olemuselt on manifest. Kunstnikud selgitavad grupeeringu 

loomise eesmärke: „Me ei taha midagi erilist. Vaid kunstijuhtide lojaalsust ja 

võrdväärselt avatud tähelepanu. Mida suuremaks lähevad vabadused, seda 

olulisemaks saavad eetika ja selle seadumused.― (Malin; Palm; Õunapuu 1989). 

Seejuures tauniti taas kunsti valikulist kajastamist meedias arvustajate personaalsetest 

eelistustest lähtuvalt: „Et kukutada geomeetrilise ja kontseptuaalse prioriteeti, 

anname teada kooslusest, kes usub neosürrealismi eluväärsusse” (Malin; Palm; 

                                                 
108

 Näiteks luges üleskutse Pariisis tegutseva, sürrealistide seltsiga liitumiseks ette Mai Levin, 

korraldajate hulgas oli Ants Juske, külaliste hulgas Jaak Kangilaski jt. (videofilm „Sürrealistide pidu―, 

1989) 
109

 Veel „organiseerumata sürrealistidest―(Juske 1990a) olid esindatud nt. Ilmar Malin, Ain 

Kaalep, Peeter Volkonski, Enn Tegova. Lisaks Dali „vaimu― äratamisele tehti ürituse käigus ka 

sümboolne telefonikõne Ilmar Laabanile (Juske 1990). 
110

 Kunstnikud on esitatud istumise järjekorras (Malin; Palm; Õunapuu 1989). 
111

 Ülejäänud sama ehk sürrealistliku hoiakuga kunstnikud ei olevat jõudnud kohale (Malin; 

Palm; Õunapuu 1989) 



 

 

55 

 

Õunapuu 1989). Grupi liikmed väärtustavad kunstniku enesemääramisjulgust, 

loomingulist iseseisvust, isiklikku kogemust loomingu allikana: „Tõeliselt kaasaegne 

saab olla ainult see, kes ei löö läbi, kes ei püüdle alandlikul ilmel tegutsemisjuhiseid 

oodates alailma vahelduvate moevoolude poole- läände ja ikka ainult läände (ning 

isegi idasse vaid läbi lääne). Tõeliselt kaasaegne saab olla vaid see, kes süüvib 

omaenese eksistentsiaalse kogemuse sügavusse, puhuti traagilisse ja alati 

lõpunimõistetamatusse, mütogeensesse sügavusse, milles on oma koht ka absurdil.― 

(Malin; Palm; Õunapuu 1989). Samas anti teada ka otsusest korraldada ühine näitus 

1990. aasta veebruaris Tartus (Tallinna kunstikliimat ei peetud hetkel sürrealistliku 

näituse jaoks sobivaks) (Malin; Palm; Õunapuu 1989). 

  

 4. 1.3. Nime tagamaadest  

 Grupile võeti nimeks „Para`89―
112

. Number nimes viitab grupeeringu 

asutamise aastale. Nime pakkus välja I. Malin. ―Nimetuse “PARA”
113

 esitasin mina 

täiesti omapoolselt...‖, tunnistab I. Malin kirjas R. Kelomehele (Malin 1993). Samas 

kirjas tuleb välja ka tekkinud vastasseis nime valimisel: ―Jürka [J. Palm] esialgu 

kahtles ja vaidles ja juba sealtpeale tekkisid nagu mingid eriarusaamad.  Jürka arvas, 

et selle nimega tunnistame endid kunsti kõrvalnähtuseks, kuid hiljem soostus, kuigi 

pooldas “neosürrealistide” nimetust.” (Malin 1993). Siit saab järeldada, et nimetus 

―para‖ lähtus algselt mõistest ―paralleel‖. Nimetuse ―para‖ tähenduse kohta on 

kunstnikud ja kriitikud hiljem andnud erinevaid seletusi. Pakutud on ―paradoksi‖ 

(Nurk 1994), E. Tegova sõnul tulebki nimetus sõnast ―paralleel‖ jne. Ühist seisukohta 

ei näigi tähenduse osas olevat, kuid eesliitena pakub ―para‖ lõputuid võimalusi 

keelemängudeks ja tähendusvarjundite lisamiseks, mida on paralaste (nt. näituste 

pealkirjades nagu ―Paradiisi parafraasid‖, ―Paranorm‖ jt.) ja arvustajate poolt ka 

usinalt kasutatud. On tõenäoline, et just erinevate tähendusväljade loomise võimalus 

kallutas ―para‖ kasuks otsustama.
114

  

                                                 
112

 Tänasel päeval assotsieerub rühmituse nimi ka paradigmaatiliste  muutustega eesti kunstis 

käsitletaval perioodil. 
113

 Nime kirjapilt on läbi aegade olnud varieeruv (―Para‖, PARA), ka ükski grupeeringu 

liidritest ei ole läbivalt kasutanud ainult ühte varianti.  
114

 1980. aastate lõpul sai Eestis populaarseks ka kõikvõimalikke n.ö. paranähtuste uurimine. 

Ka sürrealism tegeleb ju omalaadsete paralleelmaailmadega, kasutatakse erinevaid new-age liikumises 

populaarseid tehnikaid jne. Ka ühe 1990. aastal ilmuma hakanud temaatilise ajakirja nimeks sai 

―Paradoks‖. 
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 Mis puutub J. Palmi pakutud stiililisse määratlusse ―neosürrealism‖, siis I. 

Malin oleks ―neosürrealistideks‖ tituleerimisega nõustunud vaid sel juhul, kui 

kunstiteadlased grupi liikmete loomingus just neosürrealismi tunnused leiaksid (Malin 

1993). Grupi esimese näitus 1990. aastal Tartu Kunstimuuseumis kuulutatigi välja 

neosürrealistide näitusena („Sürrealistide grupinäitus „Para`89――), ka esimese näituse 

arvustustes kasutatakse pakutud terminit. Arvustajadki kahtlesid eesliite ―neo― 

vajalikkuses (Lamp 1990) ja peale esimest näitust hakati osalejate loomingu üldiseks 

iseloomustamiseks rohkem kasutama terminit „parasürrealism―, mille pakkus samal 

näitusel välja I. Malin ja mida pidas sobivaks eesti sürrealistide seas autoriteetne I. 

Laaban
115

 (Hanson 2008; Malin 2010; video 1990). ―Parat‖ on nimetatud ka „uus-

sürrealistide grupeeringuks―, näiteks grupi teise näituse saatesõnas (ilmunud ka 

almanahhis Kunst 1/1992). Et grupi liikmete loomingut mitte lihtsalt sürrealismiks ei 

nimetatud, vaid eelistati algul erinevate eesliidetega täiendada, võis tuleneda 

ajaloolise sürrealismi puudumisest eesti kunstiajaloos. Sellepõhjalised kõhklused 

näisid siiski olevat pigem kriitikute kui kunstnike poolel (nt Juske 1990b).  

 

 4.1.4. Näitusetegevuse algus 

„Para 89― registreeriti asutamisjärgselt ka Kunstnike Liidu sektsioonina
116

 

(Hanson 2008; Malin 2010; Kelomees 2010b). Grupi üldist meelsust iseloomustas 

eetiline hoiak, enese kriitiline positsioneerimine teatud nähtuste suhtes eesti 

kunstielus, nagu põlvkondlik mentaliteet kui ka turumajanduslik orienteeritus 

kunstiliste väärtuste arvelt. „Meile iseloomulik avaldub kahes aspektis. Esiteks ei ole 

me seotud mingi põlvkonnaga: praegu on noorim meie grupis 22- vanim 66- aastane. 

Teiseks eitame industriaalühiskonna sünnitatud masstootlikku mentaliteeti, eesti 

kunsti mahajäämuse kõige sümptomaatilisemat tunnust: kompileeri võimalikult 

kiiresti oma loominguline „patent“ ning tooda – ekspluateeri seda niipalju kui vähegi 

võimalik, sest see toob sulle kõige rohkem raha…“ (Postimees 1990, 9. veebruar. 

Sürrealistide grupinäitus „Para `89―).  Jaan Malini sõnul asuti seisukohale, et „Paral― 

kindlaid liikmeid ei ole, kuuluvus on  kunstnikel, keda kutsutakse näitustest osa võtma 

                                                 
115

 I. Laabani rollist ―Para 89‖ellu kutsumisel: ―Laabaniga ses asjas eelarutelu ei olnud, kuigi 

tundsin teda 1966. aastast ja teadsin – imetlen teda kui sürrealisti.‖(Malin  1993) 
116

 J. Malini arvates oli „Para 89― sektsioonina registreerimise üks eesmärk tuua EKL-i n.ö. 

uusi tuuli, mõjutada organisatsiooni seestpoolt, luues senistele formaalsetele sektsioonidele 

vastukaaluks sisuline sektsioon (Malin 2010).  
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(Hanson 2008). I. Malin pidas eriti oluliseks, et grupiga liituks ka nooremaid 

kunstnikke (Malin 1991).  

 „Para 89― esimene grupinäitus toimus Tartu Kunstimuuseumis 1990. aasta 

veebruaris. Oma töödega osalesid Andrus Kasemaa, Jüri Palm, Ilmar Malin, Peeter 

Ulas, Naima Neidre, Silvi Liiva, Concordia Clar, Reti Laanemäe, Herald Eelma, 

Vello Vinn, Ilmar Kruusamäe, Anu Põder, Ahti Seppet, Elo Järv, Kersti Rattus, 

Kristiina Kaasik, Enn Tegova, Paul Allik, Ervin Õunapuu, Benjamin Wasserman. 

Väljapanek avati performance´ga, mille käigus purustati J. Palmi poolt klaver
117

 (Nilk 

1990). Näituse kohta ilmunud arvustustest oli põhjalikem Ene Lambi kirjutis (Lamp 

1990), kes defineerib selleks ajahetkeks juba ähmastunud piiridega sürrealismi 

„…tundelaadi iseärasuseks, millele on omane irreaalsuse ja fantastika kallak. Ta 

[sürrealism ] püüab  püstitada inimsuhetega seotud probleeme, kergitada katet 

alateadvuselt ning viib vaataja kaasaja inimese sisemisse labürinti. Sellise määratluse 

alla mahub enamik näitusel esitatud töid.― (Lamp 1990). 

 

 4.1.5. Diskussioon sürrealismi üle eesti kunstis 1990. aastate algul 

1990. aastal toimus Eestis lisaks „Para 89― näitusele TKM-is veel üks 

sürrealismile keskendunud näitus.  Anu Liivaku koostatud ülevaatenäitus „Sürrealism 

eesti kunstis― tekitas kunstiringkondades poleemika teemal, mis ikkagi on sürrealism 

kunstis ja mis seda ei ole. Diskussiooni alustasid paralased
118

, kes avaldasid ajalehes 

„Eesti Ekspress― näituse koostamise põhimõtete suhtes kriitilise repliigi
119

 (PARA 89: 

1990). Näitusele ja repliigile reageeris kriitikutest A. Juske, kes artiklis „Kimpus 

sürrealismiga― (Juske 1990b) muuhulgas annab kunstiajaloolise ülevaate 

sürrealismist. Sarnaselt paralastega kritiseeris A. Juske näituse komplekteerimise liiga 

avaraid kriteeriume, samas  juhtis tähelepanu tekkinud paradoksaalsele olukorrale, 

kus kunstnikud (paralased), kelle töid samuti samal näitusel eksponeeriti, väidavad, et 

kõik seal eksponeeritav ei ole sürrealism. A. Juske küsib retoorilise küsimuse, kui 

kaugele võib sürrealism (kui kunstistiil) oma algkujust areneda, et seda ikka veel 
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 Kohalviibijate sõnul oli küll tegemist väikese klaveri maketiga. 
118

 Ka kirjas R. Kelomehele meenutab I. Malin seda kui tema meelest asjatundmatult 

komplekteeritud näitust (Malin 1991). 
119

 Repliigi tekst oli järgmine: ―Kadrioru muuseumis on praegu üleval näitus „Sürrealism 

Eesti kunstis“. Näituse külastaja olgu tähelepanelik. Kõik seal eksponeeritu ei ole sürreaalne. Näituse 

koostajad on leidlikult jätnud vaataja mõistatada, mis on sürr ja mis ei ole. Osa näidatavast ei ole seda 

üldse, osa läheb riivamisi mööda. Iga veidralt või tavatult tehtud pilt ei ole veel sürrealism. Mõni väga 

põnevalt mõjuv maal võib kuuluda hoopis fantastilise kunsti valda. Samuti iga ropendamine või pelk 

genitaali näitamine ei võrsu sürrealistlikust kogemusest.―(PARA 89: 1990) 
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sürrealismiks nimetada saab ja sisuliselt vastab ise,  deklareerides, et eesti kunstis 

sürrealismi stiilitunnuseid omavat kunsti on äärmiselt napilt, õieti polegi (Juske 

1990b). Sürrealismi kui sürrealistlikku loomingumeetodi kasutamise määratlemise 

aluseks võttes jõutakse J. Juske meelest aga „piirideta sürrealismi―, see lähenemine 

viib mõiste liigse avardumiseni (Juske 1990b). Kunstnikele ärritavana võis mõjuda 

väide kriitikupositsioonilt: „Üks on aga selge. Näitusi tehku üks oma kindlast 

kontseptsioonist lähtuv kunstiteadlane, kes peab olema suuteline oma kontseptsiooni 

ka põhjendama―
120

 (Juske 1990b). A. Liivaku vastuväide kriitikale oli, et näitus andis 

ülevaate eesti kunsti vahekordadest sürrealismiga ajaloolises lõikes (Liivak 1990b). 

Ka sama näitust dokumenteerivas filmis („Sürrealism eesti kunstis―, 1991) kordab A. 

Liivak, et näitus siiski pigem peaks näitama sürrealismi suhet eesti kunstiga, kui 

täpselt määratlema, milline osa eesti kunstist liigitub sürrealismi alla. Paralaste 

negatiivse reaktsiooni põhjuseks arvab kuraator konkurentsi: „Paralaste pahameel 

näituse suhtes näib olevat esmajoones tingitud sellest, et mõttes endale reserveeritud 

mängumaa osutus jagatuks teiste, ehk mitte nii pühendunud, ent siiski võimekate 

mänguritega.― (Liivak 1990b). A. Liivaku seisukoha vastu räägib siin näituse 

komplekt ise, konkureerida ei saa juba surnud kunstnikega (Ülo Sooster), mitmetelt 

kunstnikelt oli väljas hoopis nooruspõlve töid (nt. Olav Maran), ja paljude esinejate 

puhul oli ilmne, et sürrealismile nad oma loomingu põhiliinis pigem ei pretendeeri (nt. 

Sirje Runge, Toomas Vint jt.)
121

. Paralaste poolne diskussiooni algatamine näitas 

siiski eelkõige nende eetilisi sättumusi, oma missiooni tunnetamist sürrealismi 

selgitaja. Identifitseerides end „tõeliste― sürrealistidena, olid nad algusest peale 

tauninud pealiskaudset, välisele efektile orienteeritud mängu sürrealismi esteetikaga, 

mida sel konkreetsel näitusel ka esines (Vt. nt. film „Sürrealism eesti kunstis―, 1991). 

Selle näituse olulisus seisnes eelkõige 1960. aastate eesti kunsti  seni avalikustamata 

suundumuste välja toomises. Teiseks oli näitus päästikuks, mis tõi esile probleemid 

sürrealismi defineerimisel eesti kunstis, millele viitas „Para 89―, tõmmates 

kunstiteadlased diskussiooni tegevkunstnikega.  
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 Konflikt kriitikute ja kunstnike vahel rajanes ka erinevatel arusaamadel kunstniku ja 

kriitiku ülesannetest. Kriitikud nõutasid endale kaasaegset kuraatoripositsiooni (Liivak 1999: 37). Vt. 

ka kutse „Kallis kaasparalane―. 
121

 Sama oleks võinud öelda näiteks ka Leonhard Lapini kohta, kuid L. Lapin esines ka „Para 

89― viimasel näitusel 2008. aastal, mis näitab, et sümpaatia sürrealismile on kunstniku loomingus siiski 

eksisteeriv pidevus. 
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4.1.6. „Paradiisi parafraasid“ 

Rühma teine ühine näitus oli „Paradiisi parafraasid― Tallinna Kunstihoones 

1991. aasta suvel. Näitus avati R. Kelomehe stsenaariumi järgi loodud 

performance`iga „Kontrabass ehk siga―.
122

 I. Malin pidas oluliseks seni valdavalt 

keskealistest ja vanematestki koosneva grupi noorenemist, R. Kelomees oli grupiga 

liitunud tema kutsel. Ka ettepanek valmistada tal kui kogenud tegevuskunstnikul ette 

performance, tuli I. Malinilt ja J. Palmilt (Malin 1991). Teise näituse seinatekst 

valmis juba kolme mehe koostööna (Kelomees, R.; Malin, I; Palm  1992). 

 „Para 89― oli paari aastaga kujunenud loominguliseks grupiks, mille 

liikmeskond oli küll formaalselt lõdvalt ühendatud, kuid  mille liikmete ühisosaks oli 

sürrealism: teadlik sürrealismitaotlus loomingus, sürrealistlike meetodite kasutamine  

või vähemalt sümpatiseerimine sürrealistlikule kunstile. Koostegutsemise vormiks 

olid kujunenud näitused, millele eelnesid ettevalmistavad koosolekud (Kelomees 

2010b; Malin; Palm 1991), kus muuhulgas tehti salajase hääletamise teel valikuid 

näitustele kandideerivate tööde hulgast (Malin; Palm 1991). Grupi senist tegevust 

hinnati selle liidrite poolt küllalt edukaks: „Kahe näitusega oleme näidanud grupi 

elujõudu. Retseptsioon on olnud tõusujoones. Oleme äratanud mõningat tähelepanu 

ka piiri taga.
123

“ (Malin; Palm 1991) 

 

 4.1.7. Juhtide vahetus 

Grupi algsed ellukutsujad ja põhimõtete sõnastajad I. Malin ja J. Palm olid 

tugevad kunstnikuisiksused, kelle arvamused sugugi kõigis kunstiga seotud 

küsimustes ei ühtinud. Juba nime valikul esile kerkinud (Malin 1993) erinevad 

arusaamad jäid ja ilmselt muutusid need pikapeale koostööd segavaks. Alates  1993. 

sai grupi juhiks R. Kelomees:  „Koos Jüri Palmiga oli Ilmar Malin rühmituse Para 89 

algatajaks. Vahetasime Maliniga selles asjus kirju.
124

 Ta agiteeris mind võtma Para 

juhtimise enda kätte. Oli selline “võimukriis”. Kirjutasin umbes nii, et mis neid 

kunstnikke ikka karjatada, et olen individualist ega ole sellest funktsioonist huvitatud. 

Olin dilemma ees, kuna sürrealistlik valdkond on äärmiselt põnev ning ega Eestis ei 

ole selles “laadis” (ehk tegelikult mingi kindla “laadita”) kunsti kunagi eriti 
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 Performance´i stsenaarium on ilmunud ka ajalehes „Eesti Ekspress― 17. juunil 1994. 

(Kelomees 1994) 
123

 Samas tekstis viidatakse näituste tegemise võimalustele Prantsusmaal ja Rootsis, millest 

suuresti tänu I. Laabanile (Kelomees 2010b) realiseerus teine variant. 
124

 I. Malini selleteemalised kirjad R. Kelomehele on adressaadi valduses, R. Kelomehe lahkel 

loal on neis leiduvat informatsiooni käesolevas uurimuses kasutatud. 
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seeditud.“ (Kelomees 1999). Kuigi enda jaoks oluliste kunstiliste ja eetiliste 

tõekspidamiste kaitseks loodud, osutus grupi juhtimine siiski ilmselt I. Malini jaoks 

liigselt aega ja jõudu nõudvaks tegevuseks. „Malin tundis, et ta ei jaksa ja tahtis Para 

kaelast ära saada. Eks selle juhtimine tähendanuks näituste korraldamist ja muud 

kureerimise-sarnast.“ (Kelomees 1999) Ain Kaalep on I. Malinit iseloomustanud  kui 

individualisti, ka põgusalt „Para― loomist puudutades: „…ta ei olnud ikkagi päris 

rühma-inimene.― (Kasterpalu 1999). Sürrealism oli eesti kunstis sõnastatud, 

diskussioon tekkinud, mõttekaaslaste grupeering ellu kutsutud ja toimis. Seega võisid 

rühma loomise esmased eesmärgid selleks hetkeks I. Malini jaoks täidetud olla ja ta 

sai rühma juhtimisest tagasi tõmbuda.  

1993. aastal toimus grupi näitus Södertälje Kunstihallis („Dunklets 

Kristaller―), mille algataja oli I. Laaban (Kelomees 1999), korralduslikul poolel 

tegutses Harry Olt (Kelomees 2010b), kureeris Pia Thunholm. Ilmus ka näituse 

kataloog (Thunholm 1993a), mille materjalid komplekteeris R. Kelomees (Kelomees 

1999). Esimene välisnäitus oli 1993. aastal. ―Para 89‖ grupinäitus ―Dunklets 

Kristaller‖ (e.k. ―Hämaruse kristallid‖)
125

 Södertälje Kunstihallis toimus 4. 

septembrist kuni 17. oktoobrini 1993.
126

 Laabani kõne avamisel põhjendab 

sürrealismi vajalikkust selles ajas ja kohas: „Kõige sagedamini kohtame kunstnike 

juures kõnelusi strateegiast. See puudutab ka kunstituru kiirete muudatustega 

kaasaskäimist. Siin aga kohtame kunstnikku kui meediumi, kui vahelüli – kui 

sürrealisti..sürrealistid on olnud vastuvoolukunstnikud, vajalikud kontrapunktid 

vahelduvate moodide vastu.― (Duke 1993). Näituse kataloogi eessõnas kirjutab 

kuraator Pia Thunholm: „PARA esindab sürrealismi, mis tahab prantsuse põhiliinist 

pisut eemal seista, olemata selle hilisem järgija…kaugel ajastust. Neil on kindlad 

sürrealistlikud vaated, tahe vabastada inimene ahelaist. See väljendub nende töödes, 

ajatutes, lüürilistes ja emotsionaalsetes mõistuse, hirmu ja imestuse aluskihiga 

piltides. Oma manifestis
127

 ütlevad nad, et kunstniku ülesanne ja kohus on osata näha 

pimeduses. Sellest tuleb ka näituse teema ja pealkiri „Pimeduse kristallid“ 

                                                 
125

 Erinevates väljaannetes on kasutatud ka tõlget  „tumeduse― või „pimeduse kristallid„ 

(näiteks Postimees 22. september 1993). Varianti „Hämaruse kristallid― on eelistanud R. Kelomees 

(Kelomees 2007: 131). 
126

 Grupeering ühendas tol hetkel u. veerandsadat kunstnikku, juhiks oli I. Malini järel saanud 

R. Kelomees. Södertälje näituse idee pärines I. Laabanilt ja esinejaid oli üheksa: E. Järv, R. Kelomees, 

I. Malin, K. Rattus, A. Seppet, E. Tegova, P. Ulas, V. Vinn). (näituse kataloog) 
127

 Manifestina peab P. Thunholm silmas teksti „Lõuna on serveeritud―(Kelomees, Malin; 

Palm 1992), mis ilmus rootsi keelde tõlgituna näituse ka kataloogis. 
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(Thunholm 1993a; 1993b). Sellel näitusel olid üleval ka J. Palmi assamblaažid, kuid 

teine rühma algsetest liidritest oli selleks hetkeks tegelikult  juba rühmast 

distantseerunud
128

 (Kelomees 2002).  

 

4.1.8. Tartu sürrealistid  

1994. aastal  toimusid grupeeringu näitused Tamperes ja Tartus. Siinkohal 

oleks sobiv vaadelda küsimust rühma lokaalsest identiteedist. Enamik 1980. aastate 

keskpaigast alanud rühmituste lainega tekkinud kooslusi tekkis Tallinnas. Kriitik 

Kaire Nurk on näinud „Para― loomist kui Tartu kunstnike vastust Tallinna kunstnike 

gruppidele (seda koos Kursi koolkonnaga, mis loodi 1988), nimetades rühmitust 

―...küll mitte kindlalt piiritletav rühmitus/sõpruskond, vaid rohkem voolujooneline 

«liikumine».”(Nurk 1996). Oluliseks peab ta eelkõige, et ―Tartu kunsti vaikses 

kulgemises toimus elavnemine, organiseerumine, vabade tuulte tähelepanemine, enese 

kunstiareenil kuulutamine.‖ (Nurk 1996). Miks kriitik siin „Parat― Tartu grupina 

vaatleb? Tõusetub küsimus, kas „Parat― identifitseerimine lokaalselt või liikmelisuselt 

Tartu grupeeringuks oleks mingil viisil õigustatud. Sürrealiste jagunuks „Para― 

loomise ajal Tartuski grupeeringu jagu. Poleemikat tekitanud näitust „Sürrealism eesti 

kunstis― tutvustavas artiklis sedastas A. Liivak, et sürrealism on Tartus 

„ülipopulaarne―(Liivak 1990a), tuues esile A. Kasemaa, I. Kruusamäe, E. Tegova, A. 

Seppeti ja (siis küll juba tallinlase) R. Kelomehe (Liivak 1990b). ―Para‖ tugev seotus 

Tartuga on ilmne: asutamise initsiatiiv tuli tartlaselt (I. Malin) ja  esimene näitus 

toimus Tartus, kui sürrealismi jaoks soodsama kunstikliimaga paigas (Malin; Palm; 

Õunapuu 1989). J. Malini sõnul olid paralased aga algusest peale sellise lokaalse 

piiritlemise vastu, põhjuseks oli soov mitte mingil juhul lahustuda peavoolu, vaid 

moodustada omaette laine (Malin 2010). Ka (nii esmaselt, kui ka hiljem jooksvalt 

liikmelisuselt) koosseisult oli tegemist üle-eestilise
129

 grupiga. Sellest vaatenurgast 

toimis üle-eestilise liikmeskonnaga „Para― pigem Tartu-Tallinna konfrontatsiooni 

lammutajana kunstis, samas oldi ühte keskusesse koondumise vastu.
130

 Rühmas esines 

küll väiksemaid kunstnikke koondumisi: “...on ka väikegrupeeringuid, mida ei 

varjata, näit. Lõuna-Eestis Tegova, Seppet, Kersti Rattus ja Malin, kes me punnitame 
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 J.Palmi intervjuust M. Peilile: „…pean end omapäi kõndijaks.―(Peil 1994). Samas 

„Parast―: „Mina olen grupist lahkunud, kuid PARA manifestis kirjutasin nii: PARA on otsijate ja 

leidjate lahtine ahelik. Tähendab- võib tulla ja minna. Mingist kindlast Andre´ Bretoni laadis 

grupidistsipliinist polnud juttugi.―(Peil 1994) 
129

 Lisaks Tartule ja Tallinnale olid esindatud ka teised linnad, nt. Kersti Rattus Viljandist jt. 
130

 Vt. ka 2008. aasta näituse „Paranorm― valitud toimumiskohti. 
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omaette välispiiridest kaugemalolekut” (Malin  1991). Selle väiksema osarühma 

tegevust pidas ilmselt silmas ka kriitik. K. Nurk toob esile „Para 89― olulisuse Tartu 

kunstielu värskendajana (Nurk 1996). 1994. aastal toimus Tartu galeriis ―Illegaard‖ 

―Para 89‖ näitus ―Tuuleroos‖, tegemist oli just. ―Para‖ ―Tartu grupi‖ (Kelomees 

2007) näitusega. I. Malini, kes oli veel osalenud ka sama näituse korraldamisel,  tööd 

olid sel näitusel juba postuumselt, veel olid väljas E.Tegova, A. Seppeti ja Eve 

Eesmaa tööd (Nurk 1994). 

 

4.1.9. Viis aastat  “Parat” 

„Para 89― aktiivse perioodi lõpuks on peetud I. Malini surma 1994. aastal 

(Talvistu 2005: 502), kuid näitusi on toimunud veel. Aktiivsema tegevuse vaibumise 

ja grupeeringu lagunemise põhjuseks oli ilmselt ka R. Kelomehe üha süvenev huvi 

virtuaalsete meediate vastu kunstis ja tema tegevuse kandumine sinna.
131

 

Turumajandusliku ühiskonna areng Eestis oli olnud tormiline. „Alles siis, kui meilgi 

hakkas nõukoguliku puritaanluse lõppedes vohama reklaam, pornotööstus ja 

kommerts, mis on ju läbi ilmunud sürrealismi võttestikust, hääbusid kunstinäitustel 

sürrealistlikud ettevõtmised.― (Treier 1999). Tegelikult sürrealistlik suund eesti 

kunstist siiski ei kadunud, pigem tõusis kunstis esile palju uusi ja kriitikutele 

huvitavamaid teemasid. Kunstisituatsioon 1994. aastaks erines kui viie
132

 aasta 

tagusest ajast. Üleminekuaeg oli läbi saanud/saamas. 1993. aastal oli oma tegevust 

alustanud Sorose Kaasaegse Kunsti Keskus, mille rahalised toetused olid suunatud 

uuenduslike kunstisuundadele, kunsti finantseerimine tasakaalustati Kultuurkapitali 

taasasutamisega 1995.  

Grupi „Para― näitused toimusid veel 1996. aastal Tartu Lastekunstikooli 

Galeriis ja 2001. aastal toimus samas  näitus „Para 5― (välja pandud olid I. Malini, E. 

Järve, A. Põderi, A. Seppeti, E. Tegova, R. Kelomehe, Juka Käärmanni ja Sven Saagi 

teosed, avamisel lugesid luulet Andres Ehin ja Jaan Malin). Viimase näituse puhul 

teatati, et tegu on eksperimendiga, mis eksponeerib rühmitusega „Para 89― seotud 

olnud kunstnike töid koos noorte  loominguga („Para tegutseb taas―). Nii ei olnud 

tegu päris retrospektiiviga, vaid pigem ikka elusa „Para„ „voolava― koosseisu  

näitusega. 
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 Vt. nt. „Virtuaalne sürrealism― (Kelomees 2008a) näituse „Paranorm― kataloogis. 
132

 Ja viis aastat pakub optimaalseks tegutsemisajaks ühel kunstirühmitusele Herbert Read. 
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4.1.10.Rühma taaselustamine ja näitus „Paranorm“ 

2008. aastal elustas peale pikemat pausi rühma tegevuse I. Malini poeg J. 

Malin. 2008. aastal  toimus (ränd) näitus pealkirja ―Paranorm‖ all, mida esitleti Eesti 

linnadest Jõhvis, Narvas ja Tartus, ning  Soomes Keravas, Tamperes ja Turus. 

Näitusel olid väljas Ilmar Malini, Jüri Palmi, Elo Järve, Vello Vinna, Leonhard 

Lapini, Enn Tegova, Ahti Seppeti, Raivo Kelomehe ja Kristina Viina
133

 tööd. 

Esinejate komplekteerimisel oli tekkinud paradoksaalsena mõjuv olukord, kus 

„…telje ühes otsas eesti kunsti kaks surnud klassikut ja teises üliõpilane.― (tsitaat 

Kelomees 2008b). 1990. alguses näitustel olnud teoste kõrval oli kõigil aktiivselt 

tegutsevatel kunstnikel välja pandud ka uusi töid. Jätkuvalt on rühmituse tegevuses 

aktuaalne seos sürrealistliku luulega, rühma algusaegadel oli oluline I. Laabani 

vaimsus. Elav suhe sürrealistliku kirjandusega on esil ka tänapäeval, alates näituse 

korraldaja isikust.
134

 Automatistliku luule meetodil põhineva performance`iga esines 

Jõhvi Kontserdimajas toimunud näituse avamisel ka sürrealistliku kirjanikuna
135

 

tuntud semiootik Erkki Luuk (Luuk 2008). Ilmus ka J. Malini koostatud kataloog 

„Paranorm― (Malin 2008) ja toimus sürrealismile pühendatud konverents Tartu 

Kirjanike Majas. Mis ajendas kunstnikke taas oma teoseid „Para― nime all esitama? 

„Tänases kunstiolukorras on näituseprojekt kõrvalepõige ja võimalus tuulutada oma 

loomingubiograafiat.― (Kelomees 2008b). Vanemate kunstnike puhul võiks ju eeldada 

ka teatud nostalgiamomenti, aga kõrvuti näidetega rühma algusaegade loomingust oli 

oluliselt esindatud ka kunstnike värske looming. Esmakordselt „Para― ridades esineva 

noore kunstniku K. Viina erootilised tööd lisasid näitusekomplektile nooruslikku 

laengut.  

 

4.1.11. “Para 89” olemus ja roll eesti kunstielus 

„Para 89― roll 1990. aastate alguse kunstielus ja selle liikmete loometeel on 

olnud tänaseni kunsti lähiajaloos positsioneerimata
136

. Paralased ise nimetasid ennast 

loomise järgselt rühmaks, kuid selle konkreetse rühma üks tunnuseid oli 

                                                 
133

 K. Viin lõpetas TKK skulptuuri alal 2010. aastal, juba tuntud oma erootiliste maalidega, on 

teinud ka raamatukujundusi, lavakujundusi.  
134

 J. Malin on tuntud luuletajana, viljeleb analoogselt I. Laabaniga ka häälutusi, tema 

koostatud ja järelsõnastatud on I. Laabani luule kogumik „Sõnade sülemid sülemite süsteemid― (jms.) 
135

 E. Luugi tuntumad teosed on anonüümselt kirjastatud „Ornitoloogi pealehakkamine―( 

2002) ja oma nime all ilmunud „Valitud luuletused― (2008). E. Luuk on B. Alveri nimelise 

kirjandusauhinna laureaat 2003. 
136

 1999. aastal ilmunud ―Lühikeses eesti kunsti ajaloos‖ (Helme; Kangilaski 1999) „Para 89― 

ei mainita, samuti kogumikus ―Ülbed üheksakümnendad‖.  
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voolav/vahetuv liikmeskond, kellest pealegi pea igaüks on kunstis juba ennast 

tõestanud. R. Kelomees, üks „Para― liikmetest ja juhtfiguur 1993. aastast, on gruppi 

selle loomise järgselt iseloomustanud kui läbimurderühmitust
137

, mis aga toimib 

samaaegselt ka kaitserühmitusena, viimase funktsiooni tingib  ―...vajadus kaitsta oma 

ideid ja loomingut pealetungiva mitmekesisuse, madalatasemelisuse, ebamäärasuse 

ning ühiskonna eest, mis oma väärtushinnanguid pidevalt muudab” (Kelomees 2007: 

122).  

„Para 89― loomise vajaduse tingis murranguline aeg, üleminek totalitaarsest 

ühiskonnast turumajanduslikku liberalismi ei saagi olla valutu, eriti loomeinimestele, 

kes olid olnud sunnitud kompromissidele loomevabaduse ja ideoloogiliste nõudmiste 

vahel, olles pideva surve all.
138

 Vabadus tõi uusi pinged, millele viitavad paralased ka 

oma esimeses manifestis.
139

 Osaliselt olid need seotud ka turumajandusega, seniste 

institutsioonide lagunemisega ja uute tekkimisega. Muutunud majanduslikud olud 

sundisid uuteks, teistsugusteks kompromissideks äraelamise nimel, kuid kõik 

kunstnikud ei tahtnud jälle kompromissidele minna (mõned ei olnud seda kunagi 

teinud). „Para 89― tekstidest kumab läbi soovimatus muganduda trendidega loomingu 

arvelt. Ollakse kriitilised otsese lääne kunsti otsese ja kriitikavaba  ülevõtmise vastu, 

kriitika kunsti hetkeseisule
140

: ―Pealiskaudsed vaimud, suutmata iial haarata oma 

juuri, püüavad maailmakultuuri […] kirjuid liblikaid…―. Ka: „PARA pole ehholaalia 

– lääne uusimate kontseptide lihtne üleütlemine, moemallide üksikasjalik 

introduktsioon siinseisse tingimusisse.― (Kelomees, Malin; Palm 1992). Samas 

rõhutatakse maailmakunsti konteksti vajadust (loomisel ja tõlgendamisel). Seda 

suunda täitsid oma kirjutistes J. Palm ja R. Kelomees.  

M. Ektermann ja E. Taidre on toonud välja rühmituste tekkimise peamised 

ajendid Eesti kontekstis: „...juba iseseisvalt etableerunud tegijate ühinemine suurema 

mänguvälja ja uute impulsside saamiseks, mastaapsemate eksperimentide jaoks. 

Teiselt poolt eksisteerib siiski ühinemisvajadus, et jääda ellu – kehtestamaks ühise 

programmilise tegevuse kaudu nii ennast kui alternatiivseid praktikaid, mis ei leia 
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 Intervjuus autorile nendib R. Kelomees, et kuna I. Malin ja J. Palm kutsusid grupiga 

liituma juba  oma laadi leidnud tunnustatud kunstnikke, tekkis „Parast― pigem prominentsete kunstnike  

grupeering (Kelomees 2010). Seega ei saa „Parat― pidada päris klassikaliseks läbimurderühmituseks. 
138

 Ühe avameelsematest  meenutustest  kunstniku surve all olemisest ja totalitarismi 

painajalikust mõjust loomingule leiab I. Malin artiklist „Võimalusi interpreteerida „kuldseid 

kuuekümnendaid „ Tartu kunstis―(Malin 1992). 
139

 Vt. Erich Fromm „Escape from Freedom―(Fromm 1994). 
140

 Vt. nt. A. Juske artikkel „Huvitaval ajal―(Juske 1989). 
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muidu nii kergelt institutsionaliseerutud kunstimaailma keskel heakskiitu.― 

(Ektermann; Taidre 2009: 2-3). Taolised tingimused on projitseeritavad ka 

käsitletavasse perioodi. „Para 89― puhul näivad sobivat mõlemad põhjendused. Siin 

tuleb välja veel üks põhjus, milleks oli grupiga vaja liituda juba tunnustatud 

kunstnikel: võimalus tegutseda mastaapsemalt (1990. aastate alguse kontekstis 

tähendas see ka võimalusi pääseda esinema Läände). „Rühm on survegrupiks teatud 

ideede jaoks, mida üksikult oleks raske läbi viia―, sedastab ka R. Kelomees grupi teist 

näitust analüüsides (Kelomees 2007: 122). Veel lisaks sümpatiseerimisele 

sürrealismile ja  teatavale missioonitundele ka täiesti isiklik huvi: ―…rühmas olek on 

kunstnikele teatud mõttes eksistentsi läbiproovimata tahk.― (Kelomees 2007: 122). 

Enamike kunstnike puhul, kui välja arvata E. Tegova ja R. Kelomees, siiski 

rühmakogemus senisel loometeel puudus.  

Kas „Para 89― puhul oli tegemist klassikalise (modernistliku) rühmitusega? I. 

Malin kutsus „Para 89― nime all esinema juba tuntud kunstnikke, kelle loomingus ta 

nägi sürrealistlikke suundumusi. Sellest aspektist oli „Para― pigem nagu omalaadne 

sürrealistlike kunstnike klubi, kuhu pääses kutsega. I. Malini (ja J. Palmi) valikut võib 

võtta kui kvaliteedimärki, vastu ei võetud sugugi kõiki soovijaid.
141

 Rühma peamine 

tegevus oligi esinemine näitustel, ka olid rühma liidrid aktiivsed ajakirjanduses oma 

seisukohti väljendama. Rühma koosolekud
142

 toimusid peamiselt seoses näituste 

organiseerimisega, otsustusõigus näitusetööde valikul oli kinnise hääletamise teel 

kõigil liikmetel (Malin; Palm 1991), vähemalt esimestel näitustel.  

Rühmal on olemas ka oma manifest, tegelikult lausa kaks programmilist 

teksti
143

. ―Para 89‖ manifestina töötas grupeeringu loomise järgselt avaldatud tekst 

―Sürrealism tahtis olla lakkamatult uuenev eessõna‖ (Malin; Palm; Õunapuu 1989). 

Manifestina on tõlgendatav ka „Para― teise näituse saatetekst ―Lõuna on serveeritud‖ 

(Kelomees, Malin; Palm 1992), mis  ilmus ka ajakirjas „Kunst― ja I. Laabani poolt 

rootsi keelde tõlgituna ja redigeerituna näituse ―Dunklets Kristaller‖ kataloogis 

(Thunholm 1993a). Selle teksti autoriteks olid R. Kelomees, I. Malin ja J. Palm:  

„PARA on otsijate ja leidjate lahtine ahelik. Parasürrealistid esindavad 
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 Kirjas R. Kelomehele meenutab I. Malin, et end sürrealismiga seostavaid kunstnikke, kes 

ise temaga ühendust võtsid , oli üllatavalt palju , aga mitte kõik ei kvalifitseerunud rühma liikmeks: 

―...oli enamgi neid, kelle kirja teel eemale tõrjusin.‖ (Malin 1993) 
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 J. Malini arvatud teooriaürituste toimumine ei ole konkreetselt kinnitust leidnud. 
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 2006. aastal TKM-i teadurite Indrek Grigori ja Liisa Kaljula poolt koostatud eesti kunsti 

manifestide ülevaatest TKM-is  „Para 89― tekstid puudusid. Vt. ka Kunst.ee 4/2006 (Grigor; Kaljula 

2006). 
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uussürrealistlikke suundumusi eesti nüüdiskunstis, taotlemata koolkondlikku purismi 

ja tunnistades sürrealismi siirdevormide võimalikkust ja elujõudu.― (Kelomees, 

Malin; Palm 1992). Kui esimene tekst oli klassikaline modernistliku kunstirühmituse 

manifest (nagu T. Hennoste kirjandusmanifeste iseloomustab: „radikaalide kuulutus― 

(Kangor 2006)), mis  deklareerib oma tõekspidamised ja kutsub neile järgnema. Teine 

tekst on verbaalselt sürrealistlikuma laenguga.
144

 Arvestades „Para 89― tekstides 

sisalduvat avangardi (selles kontekstis võib samastada modernismiga) kriitikat, ja 

viiteid enda seostamisest pigem postmodernistliku ajastu kunstiga, on oluline 

märkida, et eesti kunsti manifeste uurinud I. Grigor ja L. Kaljula rõhutavad, et 

kirjanduses modernistlikuks žanriks peetud manifest näib eesti kunstis toimivat ka 

postmodernistlikul ajal (Grigor; Kaljula 2006: 2). 

„Para 89― oli teatavas vastasseisus kriitikutega (vt. eespool). R. Kelomehe 

meenutuste järgi olid kriitikute reaktsioonid rühmituse tekkele pigem iroonilised 

(Kelomees 2008), seda ilmselt kunstnikepoolse endi avalikult sürrealistideks  

tituleerimise tõttu. Diskussioon sürrealismi olemusest eesti kunstis tekkis kohe ja 

kujunes ägedaks (vt. eespool). Tuleb mõista ka kriitikuid, kes vabanemise tingimustes 

said lõpuks kajastada endale meelepärast, kas seni opositsioonis olnud avangardi või 

täiesti uut  kunsti. „Para 89― keskealiste (suures osas) tuntud kunstnike sürrealistlik 

looming ei sobinud õieti kumbagi määratluse alla. H. Treieri lihtsustatud käsitlus 

modernismist okupatsiooniaja kunstis sedastab: „Kõige kauem püsis Eestis 

elujõulisena sürrealism, nõukogude dissidentliku kunsti levinuim vool, mille tõstsid 

1980. aastate lõpul kilbile nii „Tallinfilmi“ sürrealistid kui „Para“ rühma 

kunstnikud.―(Treier 1999: 21) H. Treier seostab sürrealismi siin avangardiga, 

avangardi kilbilhoidmisele aga paralased ennast pigem vastandasid. Rühma puhul on 

kriitikud jäänud pidama sürrealismi kui stiili tõlgendamisele, laiem tõlgendus 

sürrealismi kui teatav hoiaku, mõtte- ja loomelaadina oleks toonud esile rühma idee. 

―Para‖ manifestides ja teistes tekstides oli see vastandumine selgelt välja toodud, kuid 

jäi siis suures osas kriitikute poolt tähelepanuta, jäädi stiilitunnuste ja eesti sürrealismi 

ajaloolisuse probleemide juurde (Juske, Liivak). Sürrealismi võimalikkus sel kujul 

Eestis on jäänud probleemseks teemaks senini. Sürrealismi Eestis on peetud vaid 

esteetiliseks, mitte  ideoloogiliseks nähtuseks (Laurits 2006). Sürrealism ei oma 

tõepoolest ideoloogilist ja ajalist paralleelnähtust Eesti kunstis, ehk siis Eestis puudub 
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 Eesti kirjanduse manifeste uurinud Tiit Hennoste on öelnud, et manifest on modernistide 
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oma kunstis ajalooline sürrealism (nagu nt. endistes sotsialismimaadest Tšehhis või 

Põhjamaadest Rootsis). Aga: „PARA ei ole tekkinud selleks ,et olla millegi 

olemasoleva kohalik analoog“ (Kelomees, Malin; Palm 1992). Grupi õnnestumises 

tagantjärele skeptiline on olnud ka üks grupi liidreid Raivo Kelomees, kes 1990ndate 

alguse kunstipilti iseloomustades kirjutab: ―Saabunud oli aeg saada hüvitust 

kannatuste eest. Kuid selgus, et näiteks sürrealismi reanimeerimine neosürrealismina 

(Jüri Palmile meeldinud termin) ja grupinähtusena luhtus. Ei vedanud välja nn 

ebaaktuaalsuse, grupi nõrkuse ja kirjutajate vastuseisu tõttu.” (Kelomees 2006). Ka 

siin tulevad küsitavustena esile kunstivälised faktorid, nagu teised hetketrendid
145

 ja 

prioriteedid kunstielus, ideoloogiliselt nõrgalt seotud grupp ja kriitikute huvi muude 

nähtuste vastu. „Para 89― koondas ju enamjaolt juba tuntud kunstnikke, kes pigem 

jätkasid neile omast loomelaadi, pealiskaudsel vaatlusel puudus rühmituse 

liikmeskonnas selles mõttes  uudsuse või nooruse moment.
146

 Samas tehti pildil 

olemiseks pingutusi nii kirjutiste kui tegevuskunsti etteastetega. Kelomees toob tollast 

kriitikute nõutust iseloomustades illustreerivaks näiteks „Sirbis― ilmunud pildi  käsi 

laiutavast Ants Juskest seakorjuse ja kontrabassi
147

 taustal pärast rühmituse näituse 

―Paradiisi parafraasid‖ avamist 1990. aastal ja meenutab tema lauset 1992. aastal: 

―Vaevalt on kriitikuid kunagi varem vallanud selline nõutus, nagu seda kutsub esile 

praegune kunstiseis‖ (Juske 1992; Kelomees 2006). Võiks ju öelda, et nõutust oleks 

„Para 89― puhul olnud vähem, kui kriitikud võtnud analüüsida nende manifeste, 

aktsioonid aga oleksid vajanud vaatlust sürrealismi meetodite kontekstis. Kuid 1990. 

aastate alguse Eesti kunstisituatsioonis pidigi kriitikutel puuduma motivatsioon 

tegeleda millegagi, mis ei tundunud uudne. ―Para 89‖ jäi noore kunsti tulvas varju. 

2008. aastal osutus „Para 89― taas/ikka  elus olevaks, noorenenuks ja osalised 

ei ole välistanud uute näituste toimumisi. 

 

4.2. E. Tegova looming 1990. aastatel 

E. Tegova selle loomeperioodi eelmänguks võib lugeda kolmiknäitust Tartu 

Kunstnike Majas koos Kersti Rattuse ja Eve Luigega 1988. aastal. See näitus kujunes 
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 „…sürreaalsus on tänaseks lahustunud reaalsuses, mässuline Eros taltsutatud „kunstiliseks 

elamuseks― ning deliirsete nägemuste kultus on tsiviliseeritud akadeemiliseks antropoloogiaks.― 

kirjutab P. Laurits ajakirjas „Kunst― juba 1993. aastal (Laurits 1993: 27) 
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 Grupi liikmete keskmises vanuses nägi probleemi ka I. Malin (Malin 1991). 
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teatavaks taastulemiseks maalikunstnikuna peale pausi.
148

 Näitust arvustanud I. Malin 

väljendas väljapanekut kommenteerides E. Tegova taasesinemise üle rõõmsat üllatust 

(Malin 1988). Näitusel esitatud töödest jäävad mitmedki eelnevatesse aastatesse.  

Arvustaja rõhutab dekoratiivsust, toob välja abstraktsionistliku suundumuse (Malin 

1988), kuid nende tööde puhul pole tegemist pole siiski puhta abstraktsionismiga, 

vaid tuletatud, deformeeriva laadiga. Näitustöödel on valdavalt on pruun-ookerjas 

koloriit, mis jääb autori lemmikuks mõneks aastaks. I. Malin juhib tähelepanu 

kunstniku kombele oma maale pidevalt muuta, midagi eemaldada või lisada,  

retušeerida. Loomingu uurija seisukohalt võib taoline tegevus osutuda kohati 

probleeme tekitavaks. Malini jaoks käib säärane teguviis Tegoval liiga lobedalt. „Selle 

näituse avamise eel on ta oma autoportreel retuššinud ühe kehaosa, mida polnuks 

tarvis teha. Eriti kogu näitusel valitseva naiselemendi ülikülluse puhul kujuneb 

„parandus“ isegi põhimõtteliseks, õigemini printsiibituseks.“ (Malin 1988) Kas 

konkreetsel juhul võis toimida kunstniku enesetsensuur, jääb lahtiseks, kui just ei 

soovi analüüsida tööd feministlikust vaatenurgast (arvestades siin esinejate koosseisu 

naissugupoole kasuks). Kuid tuleb nõustuda, et kunstnikul on õigus oma loomingut 

töödelda.  

Kunstirühmitusega „Para 89― kutsus Tegovat 1989. aastal liituma I. Malin 

(Tegova 2010). Tegova loometeel on „Para― formaalselt teine grupeering peale 

―Visareid‖. Teatavad rühmitusele omased tunnused  olid ka kaheksakümnendate 

alguse kunstikabineti aktsioonikunsti viljeleval kooslusel.
149

 Tegova kui kunstniku 

jaoks oli aga „Para 89― kui professionaalsete kunstnike koosluse tähendus erinev 

―Visaritest‖, mis omal ajal rühmitusena pidi muuhulgas toetama ja lihtsustama  noore 

kunstniku läbimurdevõimalusi kunstimaailma. Tegova loometeel on „Para― lõpuks 

deklaratiivne siirdumine sürrealismi, selle avalik omaksvõtt, mis oli varem 

sõnastamata. Sürrealism kunstniku loomingus vaadeldaval perioodil ei ole 

kunstnikule uus avastus, ega järsk loominguline pööre, vaid eelneva arengu loogiline 

jätk.
150

  

Järgmine esinemine oli juba vastloodud „Para― ridades Tartu 

Kunstimuuseumis 1990. aasta veebruaris. Näitusekomplektis esindab Tegova looming 
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 Eelnes aktiivse sotsiaalse ja administratiivse tegevuse periood, peamiselt seoses Tartu 

Lastekunstikooli arendustegevusega, mil näitustel esinemine jäi tahaplaanile.  
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 Koolkonnaks on nimetatud ka 1980. aastate alguse Tartu fotorealiste (Kelomees 1993; 

Juske 2004), sel juhul on Tegova olnud tegev juba neljas kunstiajaloos fikseeritud kunstnike koosluses.  
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erootilist liini (Lamp 1990). Samas võtmes esineb Tegova ka tollel poleemikat 

tekitanud näitusel ―Sürrealism eesti kunstis‖. 

―Para 89‖ teine grupinäitus ―Paradiisi parafraasid‖ toimus Tallinna 

Kunstihoones 1990 (vt. eespool). Paralleelselt jätkas Tegova esinemist Tartu näitustel. 

1991. aasta žürrivaba sügisnäituse kohta kirjutab pseudonüümi taha peitunud 

tundmatu arvustaja: „Kaugemalt distantsilt vaadatuna hakkas pulseerima Enn Tegova 

maal „Täispurjedes lihavõtteussi Kuningas imeb käppa“. Huvitav tunne tekib sellest, 

et pildi pealkiri elab oma elu ja kokku elavad nad ka.― (Laikmaa 1991). Arvustaja on 

tajunud küll sürrealistlikku võimatut situatsioonikirjeldust teose pealkirjas, kuid 

kahjuks ei oska seda sürrealismi metoodikaga seostada. Sama probleem on teisel 

kriitikul: „Oma maailmanägemisele on truuks jäänud ka Enn Tegova, kelle 

värvisärased ning maalilised objektikogumid on lohisevatele pealkirjadele vaatamata 

üle mitme aasta autori mõjuavaldavamad tööd.― (Pendis: 1991). Sürrealismi 

määratlemine ja tõlgendamine osutus veel 1990. alguses mitmetele arvustajatele 

keerukaks. 

„Para 89― avas kunstnikule võimaluse esimeseks välisnäituseks. 1993. aastal 

―Para‖ grupinäitus Södertälje Kunstihallis („Dunklets Kristaller―). Enn Tegova 

maalide kohta sedastab kuraator P. Thunholm, et ta on „…poeetiliselt leidliku 

loomusega maalija, kelle töid saadavad pikad kirjeldavad pealkirjad.― (Thunholm 

1993b). Kirjeldav ja vaatajat suunav tendents on Tegova loomingu eksponeerimisel 

olnud süvenev, kuid selle perioodi pealkirjad teenivad sürrealistliku võimatute 

kombinatsioonide loomise ülesannet. Vaadeldes siinkohal mõningaid Tegova teoseid 

„Para 89― algusaegadest, leiab ühe iseloomustava joonena fantastiliste motiivide 

kasutamise. Kaheksakümnendate alguse kohati G. Chirico laadis klassikat tsiteeriv ja 

kummalisi ruumikooslusi tekitav fototäpne laad on asendunud kummaliste 

tegelastega, kes toimetavad unenäolistes maastikes. Koloriiti iseloomustab soojade 

mulla- ja liivatoonide jätkumine, siin annab hingamisruumi vastandus jahedamate, 

sinistega. Maalil ―See kiilaspäine punapiison‖ ( õli, 1989) on kujutatud fantastiline 

loom, kel udar kui haarav käsi, keskkonnaks avar preeria, taamal sinetav horisont. 

Juba maali  lühikirjeldus kujuneb küllaltki poeetiliseks. ―Sürrealismi fauna ja floora 

on sõnulseletamatu‖, postuleeris juba André Breton 1924. aasta „Sürrealismi 

manifestis― (Breton 1998: 1401). ―Kaamel Peipsi ääres‖ (õli, 1990) üllatab 

ebatraditsioonilise vormiga, see on omapärane, pigem installatsioonina esitatav maal. 

Teos on kokku pandud kahest tahvelmaalist, millest üks asetseb vertikaalselt, teine 
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horisontaalselt. Ühendavaks elemendiks on vertikaalselt maalipinnalt sujuvalt 

horisontaalsele maaliosale ―voolav‖ pastoosne värv. Kummastav mehenägu, 

neelamine või välja heitmine ja kõrv, kui  tunnetusorgan või vastuvõtja. ―Näeb, teeb, 

haistab nüüdki‖ (õli, 1990) kannab mõnda korduvat motiivi mis ―Kaamelis...‖ ja 

rõhutab meelelisust, nagu pealkirigi. Kas töö on sürrealistlik  või sümbolistlik -  

konsensus selles küsimuses ei oma sisu tõlgenduse seisukohast iseenesest tähtsust. 

―Tiibratsu monoloog minule ja kastekannule‖ (õli, 1990). See on humoorikas, 

loomingulisusele ja erootilistele tungidele pühendatud töö. Pealkiri näib kui viide 

Lautréamont´
151

 kuulsale fraasile õmblusmasina ja vihmavarju kohtumisest 

lahkamislaual, teose sisuks on aga küllaltki illustratiivne eneseanalüüs. Vaataja ees on 

Pegasusest kaasaviidud, mitte ainult loomingulistes piinades puuga pähe saanud 

kunstnik. E. Tegova analüüsimeetodid on ausad, veidi vabandavad ja humoorikad. 

„Ma arvan, et eestlase huumoritüübile on sürrealistlik hoovus väga omane, samas 

puuduvad meie rahvuslikus karakteris vastuhakk ja radikaalsus, mis sürrealismi 

iseloomustavad täpsemini kui mingidki stilistilised kategooriad.‖ (Laurits 2006). ―Isa 

dialoog naabrimehega‖ (õli, 1990) on vormilt abstraktne, Y. Tanguy 

hallutsinatsioonilise pildikeelega võrreldav, seostamisel aitab siin kaasa ka värvi 

tekstuur. Kui Tanguy pealkirjastas oma kompositsioone juhuslikkuse alusel, 

sürrealismi metoodikast lähtuvalt, siis Tegovalt vastuoksa esmamuljele seda siiski 

eeldada ei saa, pigem on hoolikalt vaetud pealkirjad tema omalaadne kaubamärk. 

Isakujund, mis assotsieerub sürrealismi kontekstis automaatselt Oidipuse kompleksi ja 

freudistliku isiksuse-psühholoogiaga, läbib Tegova loomingut
152

 tänaseni ja 

üheksakümnendatest on mitugi näidet. Amorfsed
153

, kummaliselt häirivad vormid, 

mida maalil kujutatud, on muidugi visuaalsel vaatlusel seostamatud teose pealkirjaga. 

Koloriit on selle perioodi (juba paar aastat „Parat―) töödele omaselt kollakas- 

beežikas-  pruunikas tonaalsuses, detailid, mõned vormid sinisega esile tõstetud. Sära 

lisab kunstnik ka faktuuriefektide abil.  
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 Sürrealismi kirjandusliku suuna eelkäija, kelle fraasi „sama kaunis nagu tõenäosus 

lahkamislaual õmblusmasinat ja vihmavarju kohata―, on peetud sürrealistliku maali ideaalseks 

kirjelduseks. 
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 Vt. nt. „Isa ja ema portree―.  
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 Ajaloolises sürrealismis on keskendumist pehmele ja orgaanilisele (nt. S. Dalí loomingus) 

käsitletud kui vastandust kõvale ja geomeetrilisele (Bell 2007: 398). E. Tegova ja mitmete teiste eesti 

sürrealistide 1990. aastate alguse loomingut võiks sel eeldusel eesti kontekstis samuti vaadelda 

vastukaaluna kohalikule avangardile, millest olulise osa moodustas geomeetrilise suuna kunst nt. Vt. 

„Para 89―. 
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Tegova loomingu märksõnad „Para― kontekstis on romantika, poeesia, 

huumor, erootika. Valitud meediumi raamides kammitsematud väljendusvõimalused 

annab küpsus maalikunstnikuna. Erootiline alatoon Tegova loomingus ei kujuta 

endast ühiskonnas taunitud ülevoolavate tungide sublimatsiooni, vaid pigem 

manifesteerib iseenesestmõistetavaid elurõõme loomulikkust, naudinguid.  Või lihtsalt 

fantaasiamängu võlusid ja võimalusi. „Fantaasia, unistus…“, selliste poeetiliste 

lubadustega peibutab publikut näitusele „Hämaruste kristallide― kataloogi 

sissejuhatuses ka näituse kuraator P. Thunholm (Thunholm 1993b).  

Olulisemate personaalnäituste hulka üheksakümnendatel kuuluvad väljapane-

kud Tartu Rüütli Galeriis ja Stockholmi Tellus Galeriis („Para 89― oli avanud head 

võimalused välisesinemisteks), mõlemad 1993. aastal. Rüütli galeriis toimunud 

näitusel oli eksponeeritud 13 teost, Tegova sõnade järgi publikule ka „…veel midagi, 

mis jäävat neljakandilisest pildiruumist väljapoole.― (Pulk 1993). Selleks hetkeks on 

Tegova ennast kohalikus  uuenenud kunstiruumis juba sürrealistina teadvustanud ja 

seda arvestab ka kriitika. „Ometi näib sürrealism olevat Enn Tegova kunstihingele see 

läte, millest ta ammutab oma maalilise nägemuse ja mis on viinud ühinema „Para 

89“ tegevusega.“ (Pulk 1993).  Lisaks õlimaalidele oli Rüütli galeriis eksponeeritud 

ka puitpanustega täiendatud teoseid, kasutusel on olnud hele ja tume puit, nii 

taaskasutatud kui kunstniku poolt spetsiaalselt väljapaneku tarbeks treitud, lihvitud. 

Töötlus on hoolikas ja jätab lõpuni viimistletud mulje, mis on kujunenud  Tegova 

puidukäitlemise juures reegliks. Arvustaja pilku on köitnud ka suureformaadiline 

„Kevadväsimus― aastast 1982, autoportree “…mis ajalise distantsi ja ekspressiivse 

teostuse tõttu on väga erinev näituse üldpildist“. Ülejäänud väljapaneku 

iseloomustamiseks kasutab Pulk väljendeid „barokselt ümar“, „lopsakaski“ (Pulk 

1993).  Võib-olla on siin tunda ka kerget arvustaja poolset kimbatust, kuidas peaks  

sürrealismiga suhestuma.  Näiteks eksponeeritud töödest  „Ööbik ja vaskuss― (õli, 

1992) on kui maiuspala kõigile sürrealismi sõpradele. Paralleele saab siin hõlpsasti 

tõmmata nii  Max Ernsti loominguga („Elevant Celebes―, 1921) kui ka Tartu 

järjekindlama sürrealisti I. Malini loodud agregaatide maailmaga („Rõõmus 

agregaat―, 1977). Tegova tsiteerib sürrealismi klassikat, kuid kriitikud ei hakka veel 

pakutavast kinni (või ei hakka õnge?). ―Poiss külast, maias, nüüd trubaduurib 

martsipaniaias‖ (õli, 1990) on teos, mille pealkiri (nii „mänguliseks“ kui „lohisevaks“ 

klassifitseeritud (Pulk 1993)) haakub selle töö puhul eriti hästi Tegova kui ―parajalt 

meela mehe― (Kelomees 2007b: 228)  kujundiga. Visuaalne kujund ja pealkiri on 
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tõepoolest tabavalt seostatud. Teose sisuline ja vormiline ühtsus on kahtlemata 

olemas. R. Kelomees kasutab eelpool toodud väljendit küll kunstniku eelmise 

kümnendi loomingu iseloomustamisel ja kindlasti ei ole 1990. aastate loomingut 

vaadeldes enam tunda seda ―ülesuhkurdatud tordi‖ (Kelomees 2007b:  228) maitset, 

kuid selle kohati siirupise pildi asemele on astunud seda magusam, tõesti lausa 

barokne elurõõm. Ka koloriidis leiab magusust: ―…Rohelised ja lillad, hallid ning 

roosad värvitoonid on vormile heaks täienduseks, magusavõitu, aga väljapeetud.“ 

(Pulk 1993).   Sellel näitusel tegeleb E. Tegova juba tõsisemalt ka maali ja 

assamblaaži, maali ja ruumi, ehk maali ja teiste meediumite vahekordade ja mõjude 

küsimustega, mis kümnendi lõpuks on tema loomingus saanud valdavaks ja  mis 

Pulga sõnul mõjus „tujutõstvalt― (Pulk 1993). Tõepoolest on kerge huumor E. Tegova 

selle perioodi loomingu üheks omaduseks. Üks näide puidu kasutamisest on siin 

„Nabad sahtli vahel― kus „kulunud koolipinki meenutavasse― (Pulk 1993)  

puittahvlisse on suured augud uuristatud, millest omakorda värvid läbi paistavad. 

Lakooniline sinistes toonides „Kivi kaevus― (segatehnika, õli, puit 1993) tumeda  

puidulisandiga. Kriitik leiab (prohvetlikult), et „Mäng selle tänuväärse materjaliga 

näib Tegovat kohati maalikunstist enamgi köitvat, olgu see siis valmis tükk või 

kunstniku enda käe all sündinud.― (Pulk 1993). Puit pole siin tõesti pelgalt foon.  

Teoses  „Kivilaps ja munasünd― (1993) kasutab E. Tegova eset, mis seotuid 

perekonnalooga – vana ust. Segatehnikas ―Libasiil‖ (õli, puit 1993) on 

segadusttekitav. Maskitaoline sarvega motiiv võiks assotsieeruda Jungi 

isiksuseteooriaga, milline on siin kunstniku persona? Lisanduseks mööblidetailid. 

„Kaunis renessanslik viil ja tühja silmaauguga nukitsamees augulisel sinisel taustal 

(„Libasiilinukk“) tekitavad kõheda millestki läbivajumise tunde“, leiab ka R. Pulk. 

Võrreldes mõne aasta taguse ajaga, on E. Tegova koloriit muutunud juba 

kontrastsemaks ja tumedamaks, järjest lisandunud on maaliväliseid detaile, peamiselt 

siis puitdetaile. 

 1994. aastal galeriis ―Illegaard‖ toimunud Tartu paralaste näituse ―Tuuleroos‖ 

arvustuses julgeb R. Kelomees tõdeda: ―Enn Tegova on märgatavalt lähenemas 

küpsusele. Nii lõplik, põhjendatud ja mõjuv pole ta veel olnud.“ (Kelomees 2007: 16). 

E. Tegovalt on seekord installatiivsed tööd, kriitik rõhutab teoste (ovaalsete) vormide 

rütmi haakuvust galerii näituseruumi võlvide alla (Nurk 1994). E. Tegovalt oli neli 

teost: ―Tõrs‖, ―Seierid‖, ―Muna aknad‖, ―Kaalukivi‖. Kriitiku meelest mõjub E. 

Tegova komplekt “...emotsionaalselt staatilisena. Võibolla suurendab seda muljet ka 
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pehmetes värvitoonides lõuendipindu jõulise aktsendin araamistama kombineeritud 

puidust kujundite massiivsus.‖ (Nurk 1994). Selle näitusega oli installatiivne suund 

Tegova selle kümnendi loomingus ülekaalu saavutanud ja jäi jätkuvalt esiplaanile.  

1999. aasta algul toimus Tegova isikunäitus Tartu Lastekunstikooli Galeriis. 

―Enn & Tegova‖ on sümboolse pealkirjaga näitusekomplekt, mida saab vaadelda kui 

Tegova 1990. aastate loomingu kulminatsiooni ja arengu kokkuvõtet. Näitusel esitles 

kunstnik installatsioone, juba traditsiooniliselt avati näitus performance`iga. Enne 

näituse avamist tutvustas Tegova avalikkusele ka näituse ülesehituse põhimõtet: 

――Installatsioonide keskseteks osadeks on minu uuemad ja mõned vanemad maalid, 

mille juures leidub puit- ja metallosiseid, perekonnapärandit, vanu romantilisi 

esemeid, mille aeg hakkab ümber saama.“ Millises suunas maalide juures olevad 

esemed kõnelema hakkavad, selgub Tegova sõnul installatsiooni valmimise käigus.‖ 

(Püttsepp 1998). Näitusel kesksel positsioonil oli eksponeeritud installatsioon ―Isa‖ 

mis koosnes isa portreest, soome kelguna esitatud toolist ja värvitud lehtmetallist 

spermatosoidikujulisest elemendist. Teos oli kinnitatud galerii lae alla, jättes mulje 

lendamisest. Siin oleks tegemist on kui illustratiivne, lausa õpikuliku Freudi 

käsitlusega. ―Teemade ring, mida Tegova käsitleb, on samuti ehttegovalik. Tuginedes 

isiklikele kogemustele ja aistingutele, ehitab ta oma sügavalt isiklikku keskkonda, 

lubades sellesse vaid selektiivselt väljadestilleeritud ja läbitunnetatud nähtusi. 

Varjamatult on märgatav nostalgiline juurteotsing, pöördumine eelnevate 

sugupõlvede kogemuste poole, etnosürreaalse (Tegova enese definitsioon) õhustiku 

loomine, nii tema installatsiooni- kui tegevuskunstis.” (Rajavee 1998).  

Sürrealism on oma olemuselt  enesekeskne, kunstnikukeskne loomevõimalus. 

E. Tegova kohta ei näi kehtivat I. Laabani ütlus peale ―Para 89‖ Rootsis toimunud 

näitust, et eestlane kardab oma hingeelu liigset avalikustamist (Laaban 1997: 156).  

„Sürrealistlik kunst sünnib spontaanse ja individualistliku loomeakti tulemusena, 

mille sihiks on tuua esile seespoolset ja varjatut.‖ (Kelomees 1999). See suund,  mida 

E. Tegova ise on nimetab ka  ―etnosürrealismiks‖, tema loomingus 1990. aastate lõpul 

kandva ideena tugevnes, meediumina maal oli jäänud tagaplaanile ja olulisemaks sai 

installatsioonikunst, samuti tegevuskunst. Sürrealistlik vorm jäi, muutusid vahendid. 

Isikliku mälu uurimine on süvenenud, kaevumine järjest varasematesse mälestustesse 

muutub kohati kinnisideeks. Mälu, unustatu, alateadvusesse surutu tuleb puhastada ja 

välja kaevata.  
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K. Nurk on öelnud, et E. Tegova kujundilähe eristub Eesti sürrealistide 

loomingu seas ―isiklikuma ja psühholoogilisemana  ning omab vähem kattuvaid 

osiseid n.ö. „mittesürri maailma kujunditraditsiooniga‖ (Nurk 1998). Esimese väitega 

võib nõustuda, Tegova üheksakümnendate looming on isiklike kogemuste ja tajude 

analüüs, kohati eeskujulik psühhoanalüüsi teooriate illustratsioon. Näiteks J. Palmi 

töödes on isikliku kõrval tugev sotsiaalne äng jm. Tegoval pehmendab probleeme tihti 

kerge huumor. Kriitiku väite teine pool tekitab küsimusi, aga kui kriitik peab siin 

silmas realistlikku maalitraditsiooni, siis on tal ehk õigus. Tegova sürrealistlik 

looming 1990. aastatel ei ole unenäomaailma kujutav (―unenägu on vaese kino‖, 

meeldib Tegovale öelda), vaid pigem hoolikalt konstrueeritud ja detailideni 

läbimõeldud fantaasiamaailm. Maalitehniliselt end vabalt tundev kunstnik saab lubada 

keeruliste mõttemängude kujutamist. Oluliseks saab eneseanalüüs. Kui Freudi 

psühhoanalüüsi, millele ideoloogiline sürrealism toetub, kujunemise aluseks ongi ühe 

arvamussuuna järgi olnud Freudi enda üleinimlikult pingutav eneseanalüüs (Allik 

1999: 213), siis sellest lähtudes ei saa E. Tegova 1990. aastate loomingut vaadeldes ja 

selle uljast enesevaatlust nähes kuidagi eitada, et autori näol on tegemist sürrealistiga. 

Kui eesti sürrealistidel puudub ideoloogiline programm, nagu on väitnud näiteks P. 

Laurits (Laurits 2006), ei saa E. Tegova näitel siiski nõustuda, nagu oleks neil ainult 

esteetiline programm. Ideoloogia võib kõrvale jätte, kuid mitte teooriat. Teoorias on 

eesti sürrealism osutunud tugevaks
154

 ja seda iseloomustab ka E. Tegova oma 

enesessesüüvimise põhjalikkuse ja kaalutletusega oma teostes. ―Liikumine tema 

kunstis on olnud tuntav, vahel aeglane, kuid siiski enam - vähem ühes - valmissaamise 

ja iseenesega ühinemise -  suunas‖, R. Kelomees rõhutab siin E. Tegova puhul  

individualismi ja ―eneseidentsust‖ – “...ka Tegova näib iseenesega kokku saanud 

olevat.‖ (Kelomees 2007b: 229). Eneseidentsuse saavutamine eeldab enese tundma 

õppimist, Tegova teeb seda läbi eneseanalüüsi, mille vahendiks on kunst. Maali ja 

installatiivse kunsti kõrval on ühtaegu nii eneseanalüüsi võimalus kui sürrealistlike 

aktide jada Tegova jätkuvad tegevuskunsti etteasted, mis tihti viidud läbi Tartu 

Lastekunstikooli galeriis. 

―Para 89‖ - ga liitumine andis ka Tegovale võimaluse oma loomingulisi 

veendumusi avalikult deklareerida. Koos paralastega esinemine tähendas enda 

avalikult sürrealistiks tunnistamist. See hakkas paljuski määrama loomingu 
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 Vt. näiteks eelpool vaadeldud paralaste kirjutisedki ajakirjanduses. 
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tõlgendust. E. Tegova 1990. aastate loomingu tõlgendused lähtuvad juba enamuses 

sürrealismi võimalusest, nüüd viidatakse ka varasematele sürrealismi ilmingutele 

tema loomingus, alguses ettevaatlikult (Pulk 1994), hiljem taoline lähenemine 

kinnistub. Tegova asus oma sürrealistikuvandit ise kaasprodutseerima, söötes 

arvustajatele ette määratlusi ja termineid nagu ―etnosürrealism‖ (Rajavee 1998) ja 

lausungeid (vt. eespool). ―Para 89‖ eetika pidi ideaalis välistama trendidega 

kaasjooksmise, kui see ei lähtu isiklikest loomingulistest veendumustest, vaid 

kunstivälistest asjaoludest. Tegova puhul on ilmne tegelemine probleemidega, mis 

teda ennast vaevavad või mida ta hetkel oluliseks peab, süvitsi mineva 

eneseanalüüsiga. Uuenevad vormivalikud eeskätt installatiivse suunas näivad olevat 

tingitud pigem maali võimaluste ahtusest teatud probleemide lahkamisel. 

„Individualistlik―, „endassepööratud― (Kelomees 2007b: 228) on Tegova loomet 

1990. aastatel iseloomustatud. „Para 89― oli (ongi) individualistide ühendus, sest 

sürrealism loomemeetodina eeldab seda. Tegova on üks nendest paralastest
155

, kellele 

rühma kuvand (ja sellega ka sürrealisti kuvand) püsivalt kinnistus. 
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 Näiteks täna ei seosta keegi „Paraga― kursilast I. Kruusamäed, kes ometi rühma esimestel 

näitustel esines, J. Palm aga rõhutas oma viimase näituse saatesõnas, et ta ei ole sürrealist. mitmed 

Malini –käsitlused (Juske) ei maini „Parat― jms. Seoste loomine sõltus paljuski kunstniku soovidest, 

mis võisid ajas muutuda ja ka kriitikute eelistusest rõhuasetusel. 
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 KOKKUVÕTE 

Käesolevast tööst nähtub, et Enn Tegova soov kunstnikuks saada tekkis vara ja 

selle soovi esimesed mõjutajad on pärit juba lapsepõlvest. Saaremaa ehedalt  

etnograafiline olustik, ümbritseva keskkonna esteetika on jäänud tema loomingu 

olulisteks mõjutajateks. „Etnosürrealismi―, ütleb ta ise, iseloomustades oma 

pöördumist varases lapsepõlves mällu jäädvustunud Saaremaa etnograafilise 

keskkonna märkide juurde. Viimasel kümnendil on tema loomingus järjest 

olulisemaks tõusnud päritolu, perekonnalugu, kohalugu, identiteet. Määratluse 

―etnosürrealism‖ kasutamine oma loomingu iseloomustamiseks tuleneb 

kujunemisaastate mõjust. Esimesed autoriteedid ja õpetajad on jätnud jälje kunstniku 

lähenemisele loomeprotsessile. 

E. Tegova alustas kunstnikuteed Tartu Ülikooli kunstikabinetis 1960. aastatel. 

Vaadeldes Tartu tollast vaimset õhkkonda, ülikooliga kaasnenud vaimsust ja 

interdistsiplinaarsust ja E. Tegova kujunemisperioodi teoseid, on ilmne, et aktiivne 

kultuurielu ja noortekultuur mõjutas tema toonast ja kaudselt ka hilisemat loomingut. 

Kunstnik on saanud avangardikogemuse ja osaks legendist kunstirühmituses 

„Visarid‖, paistes rühmituses silma oma eksistentsialistlikku lähenemise ja jõulise 

värvikäsitlusega. ―Visarite‖ legend on saanud üheks osaks E. Tegova 

kunstnikukuvandist, millest on hiljem lähtunud tema loomingu arvustajad. ―Visarite‖ 

seltskonnas osales E. Tegova ka esimestes dokumenteeritud performance´tes eesti 

kunsti ajaloos. Staažikamaks Eestis tegutsevaks tegevuskunstnikuks arvatud E. 

Tegova on  hoidnud alal Tartu mainet eesti tegevuskunstis mitmel kümnendil, alates 

1980. aastate keskpaiga kunstikabineti „mängudest― linnaruumis Tegevuskunstide ÖÖ 

ellukutsumiseni. Sissevaade E. Tegova loometegevuse kaudu Tartu Ülikooli 

kunstikabineti ja ―Visarite‖ tegevusse, näitab, et rühmitus andis noortele esimesed 

kunstnikuks olemise kogemused ja harjumuse ennast pidevalt arendada, õppida. 

Nooruses ülikooli kunstikabinetist harjumuspäraseks saanud  enesearendamine on E. 

Tegova puhul jätkunud kunstihariduse omandamisega 1970. aastatel Tartu 

Kunstikoolis ja  päädinud kõrgharitud kunstniku diplomi saamisega Tartu Kõrgemas 

Kunstikoolis. Taoline elukestev õpe, julgus saada hinnanguid, lasta ennast 

väljakujunenud kunstnikuna õpetada, on eesti kunstis ilmselt erandlik. Omandatud 

oskused ja ka väärtushinnangud kunstis ja elus on E. Tegova andnud edasi ja annab 
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jätkuvalt oma õpilastele Tartu Lastekunstikoolis, Tartu Kunstikoolis ja üliõpilastele 

Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. 

1980. aastate Tartu hüperrealismi laines säilitas E. Tegova juba 

väljakujunenud kunstnikuna oma kunstis isiklikumad otsingud, tolle perioodi 

loomingu kood on postmodernistlik. ―Visarite‖ popilikust suundumusest 

edasiliikumine läbi hüperrealismi katsetuste avaramate võimalusteni on loogiline. 

Töös on leitud avaramaid tõlgendusi E. Tegova selle perioodi mõnedele 

silmapaistvamatele teostele, lähtudes fotost kui sürrealistlikust meediumist ja 

loobudes kinnistunud hüperrealistliku koosluse identiteedist. Taolisest tõlgendusest 

lähtudes leitakse sürrealistlikke suundumusi E. Tegova loomingust, samuti 

postmodernismile omaseid tunnuseid, nagu tsitaadilisus, juba 1970. aastate lõpu ja 

1980. aastate alguse loomingust. Foto võimaluste katsetamine on jäänud alates sellest 

loomeperioodist kunstniku üheks valikuks, hilisemal ajal juba kaasaegsete tehniliste 

vahenditega. 

1989. aastal ühines E. Tegova sürrealistliku grupeeringuga „Para 89―. 

Kaardistades siin esmakordselt terviklikkusele pretendeerides ―Para 89‖ tegevuse 

ideest alates, jõutakse töös järeldusele, et grupp „Para 89― loomine tulenes vajadusest 

sürrealismi teadvustamise ja tunnistamise järele üleminekuaja eesti kunstis ja toetus 

ka kunstnike eetikale. Oma loomeaastate jooksul E. Tegova püüdnud ja jõudnud 

proovida erinevaid võimalusi kunstis, samas liikunud ikka samas suunas, mille 

üldnimetajaks sobib sürrealism selle laiemas tähenduses. Seega oli sürrealistide 

grupiga liitumine ootuspärane samm E. Tegova loometeel. Grupi liikmeks on E. 

Tegova tänaseni 

Läbi nelja kümnendi on E. Tegova tegutsenud Tartu kunstielus sumbumise ja 

mugavdumise vastu nii oma isikliku loominguga, kui pedagoogilise tegevuse kaudu. 

Kolm eesti kunstiajaloo olulist kooslust tema loometeel on mõjutanud 

temaloomingulisi otsinguid, arendanud kunstnikuisiksust, lisanud oma panuse tema 

kunstnikukuvandisse ja sellega suunanud tema loomingu hilisemaid tõlgendusi. Tema 

looming on aga suundunud järjest keerulisema, mitmeplaanilisema ja nagu 

sürrealistlikumale suundumusele omane, individualistlikuma lähenemise suunas. 
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esineja) 

TKK diplomitöö ―Kuldne kaar‖ 
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1. Puu. Õli. 1969. 

2. Rand. Õli. 1971. 

3. Isa ja ema portree. Õli. 1974. 

4. Ajakirja ―Kunstforum‖ tegevuskunsti eriväljaande kaas, 1978.  

5. Arkeia. Õli. 1981. 

6. Enn Tegova ja Miljard Kilgi ühisnäituse plakat,  1981. 

7. See kiilaspäine punapiison. Õli. 1989. 

8. Enn Tegova, Ilmar Malin, Aino Tamjärv, Andres Ehin ja Ilmar Laaban Tartu 

Ülikooli kohvikus 1990. aastate algul. 

9. Ilmar Malini kiri Raivo Kelomehele, 1991. 

10. Kutse ―Para 89‖ koosolekule, 1991. 

11. Ilmar Laaban ja Enn Tegova Eestis 1990. aastate algul. 

12. Vaade Enn Tegova isikunäitusele,  1993. 

13. Kaamel Peipsi ääres. Õli. 1990. 

14. Isa. Installatsioon Tartu Lastekunstikooli galeriis. 1999. 

15. Performance näituse ―Paranorm‖ avamisel Jõhvis, 2008. 

 

Fotod E. Tegova ja autori erakogust, kirjad R. Kelomehe erakogust. Teoseid 

on pildistanud Malev Toom  (1, 5, 7) ja Jüri Karm (2, 3, siin fotokoopiad 

originaalidest). 
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Arkeia. Õli. 1981. 



 

 

98 

 

 

E. Tegova ja M. Kilgi ühisnäituse plakat 1981. 



 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See kiilaspäine punapiison. Õli. 1989. 



 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasakult: Enn Tegova, Ilmar Malin, Aino Tamjärv, Andres Ehin ja Ilmar 

Laaban Tartu Ülikooli kohvikus 1990. aastate algul. 
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I. Malini kiri R. Kelomehele 1991. 
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Vaade isikunäitusele 1993. aastal.  
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Isa. Installatsioon Tartu Lastekunstikooli galeriis. 1999. 
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Performance näituse ―Paranorm‖ avamisel 2008. aasta suvel Jõhvis. Vasakult: 

Jaan Malin, Raivo Kelomees ja Enn Tegova. Paberisse mässitud on Erkki Luuk. 
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SUMMARY 

In the current master thesis the creative works and reception of creativity of 

Estonian artist Enn Tegova in the changing social and ideological conditions are 

reviewed. The critic`s response for his artworks are discussed takening into 

account the current situation. The artist is contributed for several art group 

initiatives in Estonia like ―Visarid‖ and ―Para 89‖ but have also taken part of art 

life as independent painter.  

Born in post-war Tartu he has been living in the same, starting his art 

studies as Kaljo Põlluś student at the Art Studio of Tartu University. During those 

studies E. Tegova became a member of the artist`s group ―Visarid‖ (1968-1972). 

At this period in addition to painting, he made installations and took part in the 

first happenings in Estonia. He is considered to be the one of the first performance 

artists of Estonia who is in action since. His forming and creativity has been 

although influenced by legendary group and the cultural atmosphere of Tartu at so 

called ,, golden sixties,,.  

Later he acquired self-confidence in group of hyper- realists in the Art 

Studio of Tartu University. In current study his art in this period is viewed at 

postmodern standpoint and also originating of using photo as a surrealist medium. 

 ―Para 89‖ is an art group formed in 1989 by some Estonian artists to 

ascertain their relations with the surrealistic world-experience. The group was 

heterogeneous  - about 25 members, who has no ambitions to create a school. Most 

of them were fully developed artists, differing from each other in technique and 

style. They got together to fight the rigid Soviet art policy and the tendencies to 

orientate towards the fashionable art trends adopted by the art administrators, the 

hidden influence of which is continuing even now. Among the artists of those in 

Tartu who have turned to surrealism, E. Tegova is one of the most continuing. 

The avangardist group ―Visarid‖ was the time of study and find his way in 

art, the so-called hyper-realism in his art was rather postmodern painting with 

some metaphysical characteristics and his performance´s in the eighties prepared 

the public turn to surrealism in his art in the nineties. 

E. Tegova has been a legendary director of the Tartu Children`s Art School 

during the years 1978-2004. He recieved his higher artist´s diploma from Tartu Art 

College in 2008 already being a well known artist. 

 


