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 «Kitsed ja Kasemaad»
Evald Okase muuseumis  
13. septembrini

Kitsede pere jätab sügava jälje  

Pärast pikka ja rasket hai-
gust lahkus rahvusoo-
per Estonia kauaaegne 

dirigent Jüri Alperten. Ta oli 
rahvusooperi dirigent aastast 
1985, peadirigent aastail 2002–
2004, muusikaakadeemia süm-
fooniaorkestri peadirigent aas-
tail 1994–2000 ning Pärnu Lin-
naorkestri peadirigent aastatel 
1998–2019. Jüri Alperten oli ka 
pikaaegne ning väga armasta-
tud õppejõud Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemias – tema käe 

all õppisid tudengid sümfoo-
niaorkestri dirigeerimist 1993. 
aastast alates. Maestro diri-
geeris oma elu jooksul rohkem 
kui 50 lavateost – nii oopereid, 
ballette kui ka operette – ning 
tõi muusikajuhina lavale arvu-
kalt teoseid eri žanreis. Tema 
viimaseks tööks rahvusooperi 
laval jäi üks tema lemmikteo-
seid, Rimski-Korsakovi ooper 
«Tsaari mõrsja».

Jüri Alperten uskus, et diri-
gendiks sünnitakse – tema elu-

lugu oli selle kinnituseks. Kül-
lap oli ette määratud, et temast 
sai muusik perekonnas, kus 
ema oli pianist ja isa viiuldaja. 
Unistust dirigendiametist kan-
dis ta eneses juba pisikese poi-
sina. Lapsest peale oli ta haara-
tud orkestri kõlast ja helivärvi-
de mitmekesisusest. Aga kuna 
kuueaastaselt veel dirigeerimist 
õppida ei saanud, alustas ta kla-
veriõpingutega. Nii sai Jüri Al-
pertenist mitmekülgne muusik 
– meisterlik dirigent, kes võis 

vahel enesele lubada ka seda, 
et mõnel kontserdil esines ta 
nii dirigendi kui ka pianistina.

Alperteni üliõpilased ja kol-
leegid jäävad teda mäletama 
kui suurt kunstnikku, kes oli 
ühtaegu oma ala professionaal, 
aga samas ka väga hea õpetaja.
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«Kitsed ja Kasemaad» Evald Okase muuseumis. Elmar Kitse tööd. Näitusevaade.  FOTO: STaniSlav STepaškO

Näitusel on esin-
datud viis an-
dekat kunst-
nikku kolmest 
põlvkonnast: 
Elmar Kits ja 

tema abikaasa Linda Kits-Mä-
gi, kes lõpetasid Pallase vasta-
valt 1939. ja 1943. aastal, nende 
tütar Saskia Kasemaa ja tema 
abikaasa Andrus Kasemaa, kes 
lõpetasid ERKI vastavalt 1971. 
ja 1972. aastal, ning nende poeg 
Markus Kasemaa, kes lõpetas 
TÜ maaliosakonna 1995. aas-
tal. Nende erinevate ja mõneti 
sarnaste isiksuste looming või-
maldab teha huvitava rännaku 
Eesti kunstimaastikul peaaegu 
sajandi ulatuses.

Elmar Kits on klassik, kel-
le looming on omaette maailm 
suures kunstimaailmas. Palju-
de kunstiinimeste hinnangul 
on ta peenetundelisima pale-
tiga eesti maalija. Olles õppi-
nud maali kõrval ka graafikat, 
tegi ta nooruses puu- ja linool-

lõikeid, 1960ndail Max Ernsti 
juurutatud frottage’igi ja katse-
tas elu lõpul abstraktse skulp-
tuuriga. Väga viljakas oli ta ka 
monumentaal-dekoratiivmaa-
li vallas ning ega olegi maa-
ližanri, milles ta poleks hiila-
nud. Ent tähtis pole niivõrd te-
ma viljeldud tehnikate ja žan-
ride rohkus, kuivõrd suutlik-
kus jääda isikupäraseks ja säi-
litada vaimne rikkus.

Frankofiilist kunstnik
Tal olid Pallases head õpetajad 
– Kaarel Liimand, Aleksander 
Vardi, Ado Vabbe –, ent palju 
ammutas ta ka prantsuse maa-
likultuurist. Prantsusmaale ta 
ei jõudnudki, kuid sügava mul-
je jättis talle prantsuse kaas-
aegse maalikunsti näitus Tal-
linna Kunstihoones 1939. aasta 
kevadel. Hiljem avanes kunst-
nikul võimalus vaadata Peter-
buri ja Moskva muuseumide 
prantsuse maali ekspositsioo-
ne ning seal korraldatavaid vä-
lisnäitusi.

Kitsest veidi vanemaid 
prantsuse maalijaid on nime-
tatud poeetilise realiteedi maa-
lijaiks. Viimased toetusid oma 
loomingus nii impressionis-
mi kui ka postimpressionis-
mi ja fovismi traditsioonidele 
ning sürrealismihõngki ei jät-
nud mõnda neist puudutama-
ta. Nad jätkasid värvide maa-

ilma tohutute võimaluste avas-
tamist ning nende koondnime-
tuses langeb rõhk sõnale poee-
tiline. See kehtib ka Kitse pu-
hul. Ei tema ega teised ees-
ti maalijad olnud jäljendajad, 
nende impressionism või poee-
tiline realism polnud tõlkekul-
tuur, vaid kasvas välja koha-
likust ümbrusest ja eelkõige 
nende enda isiksusest.

Värvi- ja valgusekäsitluse 
peenus, milleni Elmar Kits jõu-
dis varakult ning mida näitu-
sel esitleb neli maali aastaist 
1942–1946, jäi talle omaseks 
elu lõpuni, omandades uusi 
varjundeid eesti kunsti järg-
mistel arenguetappidel. Sama 
võib öelda tema kujundimaail-
ma kohta. Maalist «Meenutu-
sed» viib peaaegu otsetee aas-
tate 1965–1966 abstraktsete ja 
poolabstraktsete visioonide ja 
improvisatsioonideni, mis va-
pustasid eesti kunstiavalik-
kust 1966. aasta isikunäitusel 
Tartu Kunstimajas.

Üks vahepeatus sellel teel 
on näitusel eksponeeritud 
kelmikas ja abstraktne «Kom-
positsioon rebasega» aastast 
1949 ehk ajast, mil sotsrealis-
mi dogmaatikute surve oli eri-
ti tugev. Tark inimene õpib igal 
ajal ning Kits õppis toona vir-
tuooslikult valitsema tume-
daid, mustjaid ja pruune toone 
ning väljendama end ka kvaa-
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arvustus
si-vanameisterliku tähendus-
rikka realismi keeles. Ereda-
mad näited on siin tõsine ja 
uhke «Autoportree» ning kul-
tuuri kestvust sümboliseeriv 
«Laulutundi».

1950ndatel naasis Elmar 
Kits realistliku kogemuse pitse-
rit kandva impressionismi juur-
de («Kevad»), liikudes paralleel-
selt juba uutel radadel. Kitse 
uuenduslikku rolli 1960ndate 
teise poole ja 1970ndate alguse 
eesti kunstis kajastab näitusel 
poolteistkümmend õli- ja tem-
peramaali. 

Linda Kits-Mägi, kes töötas 
abikaasaga külg külje kõrval, 
ei lasknud oma maalijaisiksust 
lämmatada. Olles samuti sä-
rav, rikka paletiga kolorist, lõi 
ta Elmar Kitse omadest mitte 
vähem rafineeritud värvikoos-
lusi. Teda võiks nimetada eks-

pressionismi kalduvaks imp-
ressionistiks, kellele olid esma-
tähtsad värv ja valgus. Ehkki 
tema spontaanne maalimis-
viis võib vahel paista hooletu, 
on tal iga pintslilöök ja värvi-
nüanss paigas. Ta on maali-
nud valgusküllaseid interjöö-
re, portreesid, lõputult maas-
tikke, natüürmorte ja lilli. Te-
ma «Autoportree» kohta ütles 
üks vaataja toredasti: «Nii va-
hetu, otsekui oleks nõusid pe-
semast tulnud, põll ees, ning 
istunud korraks enesele po-
seerima.»

Ehe ja groteskne Kasemaa
Saskia Kasemaa tööd ei mee-
nuta tema vanemaid, vaid ko-
gu Tartu maalikoolkonda, nii 
nagu see on meelde jäänud 
1960ndate näitustelt – valda-
valt lopsakat, toekat ja sume-
dalt värviküllast. Küllap see-
pärast, et sellesse aega langeb 
Kasemaa õpiaeg Tartu Kuns-
tikoolis ja ERKIs ning Tartu 
maalikoolkond elas toona pa-
rajasti läbi oma õitseaega ning 
oli kõrgelt koteeritud. Tema 
viimaste elukümnendite hele-
dad, vabalt voogavas käsitlus-
laadis guašid-improvisatsioo-
nid resoneerivad nii Elmar Kit-
se väljapanekuga kui ka And-
rus ja Markus Kasemaa töö-
de ekspositsiooniga muuseu-
mi pööningukorrusel.

Need kaks ühtaegu erine-
vat ja lähedast sürrealisti sobi-
vad suurepäraselt sellesse eri-
lise meeleoluga ruumi. Maa-
ilmas on palju maneerlikke 
«sürrealiste», kuid Andrus Ka-
semaa ohjeldamatult grotesk-
ne fantaasia on ehtne ja vee-
nev. Sarnaselt Elmar Kitse hi-
lisemate temperate ning visan-
ditega on kuhugi hajunud ka 
Kasemaa 1970. aastate alguse 
põnevad skulptuurid. 1970nda-
te lõpust pühendus kunstnik 
joonistamisele, milles on tunda 
jõuliselt plastilist ja mänglevat 
stiili. Näitusel on näha ka mõ-
ned tema varasemad viimist-
letumad söe-sangviinijoonis-
tused, osa isikunäitusel Tartu 
Kunstimajas 2011. aastal eks-
poneeritud 450st (sic!) lõbusast 
värvilisest õlipastellist ning vi-
sandialbumid vaatajatele lehit-
semiseks.

Markus Kasemaa nii ekst-
ravertne ideepuistur ei ole. 
Seda suurem on sisepinge te-
ma metafüüsiliselt vakatanud 
meeleolust kantud sumedates 
maalides ning arvutigraafika 
abil joonistatud tegelaskuju-
des, kes muteerudes üha pal-
junevad. See kummaline, ko-
hati naljakas, kohati ängistav 
seltskond paneb mõtlema ini-
mese kontseptsiooni muutumi-
sele kunstis, mis olevat ju ühis-
konna peegel.

Ajast, mil sotsrealismi 
dogmaatikute surve 
oli eriti tugev, õppis 
Kits virtuooslikult 
valitsema tumedaid, 
mustjaid ja 
pruune toone.


