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Veskus: ma ei karda riskida ja meeletult tööd teha

Me ei tohi oma õpilasi 
kinni hoida, vaid peame 

suunama nad parima 
võimaliku õpetaja juurde ja 

õpikeskkonda, suurtesse 
kultuuri-Mekadesse.

Janar ala
kultuurikriitik

«Õhtu varjus»
Eike Eplik, Imat Suumann
Kuraator Peeter Talvistu
Tallinna Linnagaleriis avatud  
10. veebruarini

ARVUSTUS

Uinuv mõistus 
sünnitab koletisi

On suuri ja väi-
keseid näitusi 
(ehk isegi kesk-
misi). Suurte 
näituste pu-
hul tõuseb ül-

diselt palju meediasuminat ja 
käib tohutult külastajaid. Lah-
ti rullitakse punane vaip ja kõ-
netusvõime ulatub ka nende-
ni, kes muidu võib-olla näitu-
sele ei lähekski. Suur näitus 
oleks justkui see koht, kus sa 
pead ära käima ja võimalik, et 
sellest ka Facebookis või Ins-
tagramis teada andma. Väi-
keste näituste puhul ei pruugi 
aga seda kõike olla, need toi-
muvad justkui nurga taga ja 
nende märkamine on kesisem.

See aga muidugi ei tähen-
da, et väike näitus oleks ilm-
tingimata kehvem kui suur 
näitus. Väike leiab võimalu-
si minna sinna, kuhu suur ei 
saa. See leiab võimaluse läbi 
valgustada olemise sopisemaid 
ja varjulisemaid kohti. Ja mee-
diasuminal on teadupärast või-
me aeg-ajalt nüansse sulgeda.

Rääkisin suurest ja väi-
kesest, kuna omamoodi sar-
nase profiiliga isikkoosseisu-
ga – vanema põlvkonna maa-
likunstnik (mees) ning noore-
ma põlvkonna skulptor (naine) 
– näitus oli ka mõne aasta eest 
Kris Lemsalu ja Tiit Pääsukese 
ühisnäitus kunstihoone suures 
saalis. Võrreldes Eike Epliku ja 
Imat Suumanni näitusega oli 
see muidugi «suur» näitus, mis 
lõi publikurekordeid. Äkki ise-
gi oleks nende nelja kunstni-
ku vahel võimalik ühist leida? 
Kasvõi selles, et esmasel kok-
kupuutel ei tundunud kumbki 
näitus just kuigi orgaaniliselt 
välja pakutud kunstnikevahe-
lisse dialoogi astuvat.

Imat Suumann on Tartu 
maalikunstnik, keda seostatak-

se ka kuulsa Kursi koolkonna-
ga. Mari Sobolev tutvustas ku-
nagi Õhtulehes Kursi koolkon-
da, ning alustades oma juttu 
Imat Suumannist, iseloomus-
tas teda kui kõige tõsisemat ja 
igavamat seltskonnast. Nalja 
Suumanni töödes tõesti ei saa 
ja midagi erilist seal justkui ka 
ei toimu. Vaata nagu hilissü-
gist eestimaist põldu. Samas, 
kas saaks olla midagi paremat?

Kunagi rääkis sõber mulle 
Imat Suumannist (ise ma teda 
veel ei teadnud), et tema tööd 
on umbes sellised nagu pilk sü-
gisele või talvisele maastikule 
Tartu-Tallinna bussist välja vaa-
dates. Selline hall zen. Pärast 
seda juttu pole mu bussisõi-
dud olnud enam endised. Nad 
on muutunud huvitavamaks.

Suumanni maalide «toi-
mumiskohad» on olnud selli-
sed meeldivalt suvalised: põl-
lud, metsatukad, külavaheteed, 
võsastikud. Objekte on tema 
töödes nähtud pigem distant-
silt ning midagi väga tähtsat 
neil piltidel ka justkui ei pais-
ta, kõik on justkui võrdne. Fi-
guuri ja lähiplaani on ta väl-
tinud, kirjutab mõned aastad 
tagasi kunstiteadlane Enriko 
Talvistu. Tähtsal kohal on ol-
nud õhk või atmosfäär kui nä-
gemise vahendaja. Talvistu on 
Imat Suumannist kirjutades 
tsiteerinud viimase isa, luule-
tajat Aleksander Suumanni, 
öeldes, et vaim pole mitte as-
jades, vaid asjade vahel.

Märgata igavust, suvali-
sust, tavalisust on üks oluli-
ne eksistentsiaalne manöö-
ver, mis võib tähelepanuväär-
sel määral elukvaliteeti tõsta.

Suumanni ja skulptor Eike 
Epliku ühisnäitus kannab ni-
me «Õhtu varjus» ning suudab 

luua oma nime väärilise atmo-
sfääri. Suumanni maalidel näe-
me sedakorda tema kodulin-
na Tartut – öist, hämarat, ük-
sildast, vaid mõne tänavaval-
gustiga valgustatud Tartut. Ja 
ka mälu-Tartut.

Suumanni Tartu on ka lin-
na piiril või väljas asuvate tü-
hermaade või tööstustaristu 
piirkond, see nii-öelda «mitte-
Tartu». Kohad, kus öine kon-
damine on väga kahtlane.

Üksjagu maale näitusel on 
omamoodi palimpsestid, mille-
le on korraga kantud mitu aega 
või kohta – justkui midagi sel-
list, mida on võimalik näha näi-
teks akna- või mälupeegeldus-
telt. Vaatad sisse, aga näed üksi-
ti ka selja taha. Näed mitut ruu-
mi korraga. Näed mitme ruumi- 
ja ajakihistusega Tartut.

Nüüd sekkub mängu Ei-
ke Eplik, kes on oma skulp-
tuursed vormid sättinud ga-
leriiruumidesse Suumannist 
ette antud taustale. Goyal on 
kuulus maal pealkirjaga «Ui-
nuv mõistus sünnitab koleti-
si». Suumanni pildidki on min-
gis mõttes uinuvas või ka und 
nägevas seisundis (tema puhul 
on räägitud ka metafüüsilisest 
maalist; see žanr mäletatavas-
ti tegeles unenäoliste kvalitee-
tidega) ja miks ei võiks nad ka 
koletisi luua.

«Inertia keeps moving up 
slowly,» laulis kunagi trip-hop-
kooslus Massive Attack. Vaik-
selt tarretab ning iseloomus-
tab selline asjade käik ka Eike 
Epliku skulptuure. Need ela-
vad nagu mingisuguse tardu-
muse või tummumise piiril, ol-
les seisundisse siis kas just sat-
tumas või sellest välja tulemas, 
tehes seda ometigi aeglaselt ja 
painavalt.

Loodusest sünnib vaim või 
vaimust loodus või siis «surev 
jumal võtab inimkuju», nagu 
on laulnud metal-bänd Celtic 
Frost. Sündmused nii Epliku 
kui Suumanni töödes on vae-
vumärgatavad, nende kiirus on 
ilmselt võrdne taime kasvami-
sega, kui sedagi. Kui ma algu-
ses mainisin, et esmasel kok-
kupuutel tundus kahe kunst-
niku kokkusobitamine justkui 
vägivaldsena, siis lõpuks olu-
kord muutus ja ruum kõmises 
nagu vanem inimene.

Eike Eplik, Imat Suumann «Õhtu varjus». Näitusevaade.  FOTO: Karel KOplimeTs / Tallinna KunsTihOOne

Puccini «Tosca» 
võtsid Moskva 
publik ja kriitikud 
ülisoojalt vastu. Pi-
kaaegsed ja head 
lavapartnerid Heli 
Veskus (Tosca) ja 
Rauno Elp (Scarpia) 
pärast etendust 
Suure Teatri laval.  
FOTO: Tanel meOs

Märgata igavust, 
suvalisust, tavalisust 
on eksistentsiaalne 
manööver, mis võib 
tähelepanuväärsel 
määral elukvaliteeti 
tõsta.

olen saanud ära laulda kõik, 
millest laulja unistada võiks. 
Mulle meeldib, kui teatris on 
kunstiline juht, kes näeb, mis 
hääled meil majas on, ja sel-
le järgi sätib ka repertuaari. 
Kuid nüüd on mul tõesti tek-
kinud mõningad rollid, mida 
veel laulda tahaksin. Mul kri-
peldab hingel, et ma pole saa-
nud laulda ühtegi Richard  
Straussi kangelannat. Need 
võiksid minu häälega väga häs-
ti sobida. Teine unistus on Ad-
riana, Francesco Cilea ooperist 
«Adriana Lecouveur», kelle aa-
ria esitasin Moskva galakont-
serdil. Kui see ooper peaks Es-
tonias lavale tulema, siis tahak-
sin veel sadulas olla! (Naerab.)

Laupäeval oli Estonias sinu juu-
belietendus. Mida sa etenduse-
eelsetel päevadel kindlasti teed 
või ei tee?

Mul on oma asjad, mida ma 
teen, üks neist on jooga. See 
rutiin on minuga juba aastaid. 
Olles ülitundlik ja emotsio-
naalne inimene, maandab joo-
ga mind väga hästi. Eelmisel 
päeval enne etendust armas-
tan käia massaažis ja etenduse 
päeval vajan paari tundi vaid 
iseendaga olemiseks. Ühesõna-
ga, teen kõike seda, mis viib 
mind minu zen-zone’i. (Naerab.)

Ja pärast etendust – suur pinge-
langus?

Mul ei teki kohe pingelangust, 
rahunemine võtab aega tun-
de ja magama ma küll minna 
ei saa. Pingelangus tekib alles 
järgmisel päeval, ja siis totaal-
selt. Ma ei ole see laulja, kes 
suudaks laulda kaks esieten-
dust järjest, mul peab olema 
taastumiseks vahe.

Sa töötad ka laulupedagoogina 
Georg Otsa nimelises muusika-
koolis ja Eesti Muusikaakadee-
mias. Kas pedagoogitöö meeldib 
sulle?

Alustasin Georg Otsa nime-
lises muusikakoolis, seejärel 
võtsin lauluklassi EMTAs. Ma 
väga naudin pedagoogitööd, 
kasvan ja arenen ise selle kau-
du nii inimese kui ka laulja-
na. See on väga tore töö, eri-
ti kui näed, et see hakkab vil-
ju kandma. See on pikaajaline 
protsess ja tulemus ei tule üle-
öö, aga kui jõuad selle ära oo-
data, on see väga tore tunne.

Kas sa tunned ära tõelise ande?

Arvan, et tunnen. Esimene eel-
dus on kahtlemata hääl, aga on 
ka palju isikuomadusi, mida on 
ühel heal lauljal samuti vaja.

Peame tõdema, et maailma 
suurtele ooperilavadele on meilt 
välja murdnud üksikud. Ka meie 
kutselised kollektiivid kurdavad 
lauljate nappuse üle. Milles on 
asi: kas meil pole suuri hääli?

Arvan, et meil on hääli. Tu-
leb siiski tõdeda, et peaksime 
kasvatama-õpetama oma noo-
ri lauljaid rohkem maailmako-
danikeks. Ehk me ei tohi oma 
õpilasi kinni hoida, vaid peame 
suunama nad parima võimali-
ku õpetaja juurde ja õpikesk-
konda, suurtesse kultuuri-Me-
kadesse. Küsimus on arengus 
kõige laiemas tähenduses.

Kaua sa ise veel laulda jaksad?

Ma ei tea! Vahel, muide, ongi 
tunne, et enam ei jaksa. Hääl 
üksi ei väsi, sest hääl – see olen 
ju mina. Aga ma arvan, et nii-
kaua kui vaim ei väsi, ei väsi 
ka füüsis ja hääl.

Heli Veskus (50)

 • Rahvusooper Estonia solist (sopran)

 • Sündinud 2. veebruaril 1969

 • Lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia 
(1997, L. Dombrovska-Keisi lau-
luklass), täiendanud end Sibeliuse 
Akadeemias (2010, A. Välkki-Aro lau-
luklass)

 • 1998 jõudis noorte interpreetide 
võistlusel «Con brio» finaali

 • 1999 debüteeris Estonias donna Elvi-
rana Mozarti ooperis «Don Giovanni»

 • Alates 2001. aastast on Estonia solist

 • Repertuaari kuulub umbes neliküm-
mend eriilmelist rolli ooperitest ope-
rettideni

 • On andnud palju soolokontserte ja 
osalenud vokaalsümfooniliste suur-
vormide ettekannetel

 • Pälvinud Eesti teatri aastaauhinna 
(2017) Aida ja Senta karakterite psüh-
holoogilise ja muusikaliselt nüanssee-
ritud tõlgenduse eest, SEB publiku-
preemia (2016), Eesti teatriauhinna 
(2004) ja Harjumaa teatripreemia 
(2003)

alliKas: rahvusOOper esTOnia

pi
ke

m
al

t 
lo

e  
ku

lt
uu

r.
po

st
im

ee
s.

ee


