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DIE BRÜCKE (tlk Sild) oli Saksa kunstnikerühmitus, mis loodi 1905. aastal 
Dresdenis. Die Brücke kunstnikud nagu Ernst Ludwig Kirchner ja Karl Schmidt-
Rottluff ei seadnud esikohale enam nägemismuljet ja idüllilisi teemasid (nagu ena-
masti impressionismis), vaid soovisid kõneleda inimese sisemaailmast, mis on täis 
vastuolusid, hirme ja lootusi. Värvid nende maalidel olid kontrastsed ja intensiivsed, 
vormid teadlikult moonutatud, detailid suurendatud. Kaasaegse linnakeskkonna 
nähtuste kõrval kujunes Die Brücke kunstnike loomingus oluliseks maastikumaali 
teema – reisides erinevates maakohtades, nägid rühmituse liikmed võimalust kuju-
tada inimese hingeseisundeid läbi looduse. Rühmitus lagunes 1913. aastal.

DER BLAUE REITER (tlk Sinine Ratsanik) oli rühmitus, mis tegutses aasta-
tel 1911–1914, koondudes Saksamaale saabunud Vene emigrantide (Vassili 
Kandinsky, Aleksei von Jawlensky jt) ning kohalike saksa kunstnike (Franz Marc, 
August Macke jt) ümber. Rühmituse autoreid ühendas soov väljendada kunstis 
kõiksuse, hinge ja vaimumaailmaga seotud teemasid. Nendegi loomingus mängisid 
erilist rolli värvid, mis olid jõulised ja kandsid autorite sõnul kindlaid spirituaalseid 
või sümbolistlikke assotsiatsioone. 

Mõlema rühmituse liikmete looming tõusis Euroopas huviorbiiti ning nendesse kuu-
lunud kunstnikke loetakse ühe olulisima kunstisuuna − ekspressionismi − kõige 
silmapaistvamateks esindajateks.

Näitus „Saksamaa metsikud. Die Brücke ja Der Blaue Reiteri 
ekspressionistid” pakub Eesti publikule erakordse võimaluse 
kohtuda 20. sajandi alguse kesksetesse kunstirühmitustesse 
kuulunud kunstnike väljapaistvate teostega. Ernst Ludwig 
Kirchneri, Emil Nolde, Vassili Kandinsky, August Macke, 
Franz Marci, Aleksei von Jawlensky jt loomingu kaudu seab 
näitus fookusesse ekspressionistide uuendused kunstimaa-
ilmas. Ekspressionistid pühendusid suurte üldiste teemade 
nagu „inimene” ja „kõiksus” omavaheliste suhete uurimisele 
läbi erinevate ja sügavalt isiklike kunstitehniliste vahendite.

Lisaks saksa ekspressionismi põhinimede loomingu tutvusta-
misele on näituse eesmärgiks valgustada ekspressionismi kui 
20. sajandi alguse võimsat kunstiliikumist, mis jättis olulise 
jälje I maailmasõjale järgnenud eesti kunsti arengutele. Ado 
Vabbe, Peet Aren, Nikolai Triik, Konrad Mägi jt kogesid 
Saksa kunstimaastikku vahetult oma õpingute ja reiside 
käigus, samuti läbi ekspressionistlike väljundite modernses 
kirjanduses, teatris jne. Näitus võimaldab esile tuua väga 
mitmekihilisi ekspressionismi edasiarendusi eesti kunstnike 
originaalses loomingus, rikastades vaadet ekspressionismile 
kui geograafi liselt laiapinnalisele, dünaamilisele, mitme-
kesisele ja vitaalsele nähtusele.

Näitus sai teoks koostöös arvukate Saksa kunstimuuuseu-
mite ja galeriidega. Eesti autorite ekspressionistlikud teosed 
on pärit Eesti Kunstimuuseumist, Tartu Kunstimuuseumist 
ja erakogust.
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Miks sakslased ekspressionismi  
armastavad
Detmar Westhoff

Saksamaa perspektiivist võiks arvata, et saksa ekspressionistide täien-

davate näituste järele pole enam vajadust. Niivõrd põhjalikult tundub 

olevat ekspressionismi viimastel aastakümnetel käsitletud küll mono-

graafiliste ülevaadete vormis, küll üksikteemade kaupa. Miks siiski 

armastatakse Saksamaal ekspressionismi nii väga, et need näitused 

tänase päevani ikka ja jälle külastusrekordeid püstitavad?

Ühelt poolt vallandavad külluslikult lõõmavad värvid ja ohjeldamatult 

lennukad pintslitõmbed näitusekülastajate emotsioonipalangu. Need 

maalid on nagu meelte pidupäev. Ekspressionistide teostele on maalitud 

tunded, mille eest ei õnnestu kellelgi põgeneda – isegi mitte sakslastel, 

keda naaberrahvad just tundeinimesteks ei pea. Aga võib-olla ongi just 

tajutav emotsionaalne vastandumine oma igapäevasele olemusele see, 

mida sakslased ekspressionismi juures nii väga armastavad? Ohjelda-

matut tundetulva ei koge teistest rahvustest muuseumikülastajad eks-

pressionistide tööde ees seistes aga kuigivõrd teistmoodi kui sakslased.

Ekspressionistide rehabiliteerimine

Kuid sakslastest vaatajate puhul lisandub veel üks asjaolu. Kirchneri, 

Heckeli, Kandinsky, Marci, Macke, Münteri jpt teostega tutvudes seisa-

vad sakslased silmitsi oma ajalooga. Nimelt just neid kunstnikke laimas 

natsionaalsotsialistlik režiim ja kuulutas nende kunsti allakäinuks. Nii 

nagu Jackson Pollock kehastas omal ajal Ameerikas rahvuslikku piiritu 

vabaduse ideed, tähistavad Kirchneri, Heckeli, Marci jt tööd Saksamaa 

demokraatlikku eneseteadvust. Seda õpivad Saksa lapsed juba koolis.

Mitte ilma põhjuseta ei ripu Kirchneri kuulus maal „Kaevurite pühapäev” 

Saksamaa liidukantsleriameti hoones valitsuskabineti saali seinal.

Peale selle on mitmed olulised muuseumikogud Saksamaal tekkinud 

eelkõige tänu natsionaalsotsialistide tõttu põlu alla sattunud kunstnike 

rehabiliteerimisele. Ekspressionistide teosed, mille natsionaalsotsialis-

tid kas hävitasid või mis Saksamaa muuseumidest eelkõige tolleaegse  

majandusõitsengu ajal Ameerikasse maha müüdi, tuli asendada. Mõned 

muuseumid, näiteks Chemnitzi linna kunstikogud, suutsid alles pärast 

Saksamaa taasühinemist heldete annetuste abil oma ekspressionismi kol-

lektsiooni taastada. Muuseumid, nagu Duisburgi, Düreni või Wiesbadeni 

kunstimuuseum, kasutasid noore Saksamaa Liitvabariigi majandustõusu, 

et kadumaläinud tööd kohe pärast II maailmasõja lõppu tagasi osta. 

Dortmundi Idamüüri muuseumi esimese direktorina korraldas Leonie  

Reygers juba 1955. aastal välisministeeriumi ülesandel mitmes Ameerika 

muuseumis näitusi, kus olid esindatud ekspressionistide tööd, et anda ka 

välismaal selge signaal lõpu tegemisest nn pruuni minevikuga. Lõppude 

lõpuks oli Saksa poliitika eesmärk heastada natsionaalsotsialistide tõttu 

põlu alla sattunud kunstnikele osaks saanud ülekohus. 

Ekspressionistid ja neoekspressionistid on Saksa kunstiturul 
väga hinnatud

Ekspressionism ei ole Saksamaal populaarne aga üksnes selle poliitilise 

laetuse tõttu, vaid seda on alati kõrgelt hinnatud ka saksa kunstikogujate 

seas. Sealjuures tuli Saksa kunstiturule suureks kasuks sõjajärgsete 

aastate majandusõitseng. Väljaannete Frankfurter Allgemeine Zeitung 

ja Handelsblatt kunstituru lehekülgi täitsid teated sensatsioonilistest 

hindadest, mida olid oksjonitel ja messidel saavutanud Kirchneri ja 

Heckeli tööd. Hindade tõus avaldas mõju ka näituste külastatusele, 

kuna see, mille eest nii kallist hinda makstakse, näis oluline ka laiema 

publiku silmis.

Edu kunstiturul jagasid ekspressionistid ehk metsikud (Wilde) 1980. aas-

tatel nn neoekspressionistidega, keda kutsutakse ka uuteks metsikuteks 

(Neue Wilde). Iseäranis kehtib see Georg Baselitzi ja Markus Lüpertzi 

kohta, kellele pühendatakse tänase päevani suuri muuseuminäitusi nii 

Saksamaal kui ka mujal. Olenemata sellest, kas tegu on metsiku või 

uusmetsiku väljendusviisiga, ekspressiivne maalikunst oli 1980. aasta-

tel Saksamaal ülimalt populaarne. Neoekspressionistide edu seejuures 

üksnes kinnitas nende eelkäijate tähtsust.

Saksa ekspressionism on alati olnud rahvusvaheline fenomen

Näib, et alates viimastest aastatest, kui näitusekorraldajad on huvi tund-

nud ka ekspressionismi rahvusvaheliste sidemete vastu, on Euroopas 

hakatud saksa ekspressionismi uuesti avastama.

Mõned suurnäitused, näiteks Zürichi Kunsthausis saksa ekspressionistide 

sidemetest prantsuse foovidega või Berliini Vanas Rahvusgaleriis (Alte 

Nationalgalerie) ekspressionismist kui reaktsioonist prantsuse impres-

sionismile, on sellise uue vaatenurga värskeimad avaldused saksa eks-

pressionismi käsitlemisel. Kunstiajaloolaste kasvav valmidus vaadelda 

saksa ekspressionismi mitte enam kitsalt ainult saksa kunstinähtusena on 

aidanud kaasa uue huvi tärkamisele üle Euroopa. Olgu siinkohal toodud 

näiteks Emil Nolde näitus Pariisi Grand Palais’s (2008), Die Brücke ja 

Der Blaue Reiteri teoste väljapanek Pariisi Pinacothèque’is (2012) ja 

Genova Palazzo Ducale’s (2015) või käesolevale Eesti näitusele aluseks 

saanud suur ekspressionismi ülevaade Hollandis Zwolle ja Groningeni 

muuseumides (2016) – huvi ekspressionismi vastu aina kasvab.

Ekspressionism on erinevaid vormilisi ja sisulisi seisukohti ühendav koond-

mõiste, mis hõlmab mitut kunstirühmitust. Kõige tuntumad on rühmituste  

Die Brücke ja Der Blaue Reiter kunstnikud, kelle teosed domineerivad üle-

kaalukalt ka käesoleval näitusel. Ekspressionistid šokeerisid omaaegset  

Euroopa kunstimaailma, kuna nad tõid oma maalides väljendusjõuliste 

värvide abil esile emotsioone ja vaimsust ning jätsid lõplikult seljataha  

naturalismile omase soovi jäljendada tegelikkust. Näitus „Saksamaa metsi-

kud. Die Brücke ja Der Blaue Reiteri ekspressionistid” pühendubki küsimu-

sele, milline oli ekspressionistide vaade elule ja loodusele ning missugused 

pöördelised ajaloosündmused ja uuendused seda kujundasid.

1917. aastal kõneles Hugo Ball kunstnik Vassili Kandinskyle pühendatud 

ettekandes ajaloolistest tingimustest, mis mõjutasid ekspressionistlikku 

kunsti, ning sõnastas sellega ühtlasi ekspressionistide maailmanägemuse 

olemust. Ball tõi välja järgmised olulised mõjutegurid: maailma jumalatus-

tamine kriitilise filosoofia poolt, aatomi lõhestamine teaduses ja rahvastiku 

massiline kihistumine tänapäeva Euroopas. Sellega pidas ta silmas ühelt 

poolt Friedrich Nietzsche filosoofiat ja Jumala surma, mis manifesteeris 

nihilismi, ja teisalt kvantfüüsika ja relatiivsusteooria arengut, mis lõi kõikuma 

inimeste senise maailmapildi. Sellele lisandus 19. sajandi keskpaiku seoses 

industrialiseerimisega alanud linnade järjest kiirem moderniseerumine ja 

tehnologiseerumine. Üha kasvava linnastumise ja tööstuse kiire arengu 

tagajärjel kaduma läinud inimese ja looduse ühtsus on leidnud kajastamist 

ka ekspressionistide teostes. Näiteks võiks tuua 1905. aastal Dresdenis 

asutatud ning 1908–1911 Berliini kolinud kunstnikerühmituse Die Brücke 

linnaelustseenid. Ernst Ludwig Kirchneri prostituute kujutavatel piltidel, 

näiteks „Naised tänaval” (1914), torkab silma figuuride vastastikune seos-

tamatus ning kütkestavuse ja eemaletõukavuse ambivalentsus.

Mõningate rühmitusse Der Blaue Reiter kuulunud ekspressionistide töödes 

näidati linnaelu samas ka positiivses valguses (näituseteema „Inimesed linna- 

tänavatel”). Iseäranis Der Blaue Reiteriga 1911. aastal ühinenud August 

Macke vaateviis oli vaieldamatult positiivne. Motiive valides näitab ta iga-

päevaseid vaba aja veetmise hetki, mis on enamasti seotud loodusega, näi-

teks jalutuskäik või kohvikukülastus. Sellised rahumeelsed stseenid pakuvad 

ebakindlatel aegadel pidet ning näitavad kunstniku optimistlikku eluvaadet.

Samamoodi kujutati linnaelu vastandit – lihtsat maaelu. Nii Die Brücke kui 

ka Der Blaue Reiteri kunstnikud valisid eeskätt ürgsust ja looduslähedust 

vahendavaid maastikumotiive („Lihtne maaelu” ja „Looduse ilu”). Kunstnike 

meretemaatika tõlgendused väljendavad igatsust looduse mõtiskleva rahu 

järele („Teeleminek ja hüvastijätt. Mere rütmid”). Mere avarus, puutumatu, 

kuid ühtlasi ka ettearvamatu loodusjõu paeluv võlu ning uute kallaste ja 

vabaduse ahvatlev kutse vaimustasid ekspressioniste ja puudutasid sügavalt 

nende hinge. Vabadusihast kannustatuna olid kunstnikud pidevalt üha uute 

inspiratsiooniallikate ja väljendusvormide otsinguil. Mitmed neist page-

sid seepärast ka tsivilisatsiooni kammitsaist. Ühelt poolt oli selle taustaks 

elustiili-liikumine, mis tõi endaga kaasa iseenesestmõistetavuse viibida 

looduses alasti. Sundimatut alasti keha vabas looduses, mida ei koorma 

ühiskondlikud ettekirjutused, ülistati näiteks Berliini lähistel Moritzburgi 

järvede ääres („Alasti maailmas”).

Teisalt avaldus vabadusetung ekspressionistide reisides maailma eraldatud 

aladele, et leida sealt ürgset ja lihtsat elu. Die Brücke liikmed ammuta-

sid Madalmaade kunstniku Vincent van Goghi ja Norra kunstniku Edvard 

Munchi teoste kõrval inspiratsiooni ka Lõunamere ja Aafrika kultuuride 

puunikerduskunstist. Ekspressionistide teostes võib leida erinevaid kul-

tuurilisi mõjutusi, mis annavad tunnistust igatsusest looduslähedase elu 

järele („Eksootika võlud”). 

Mägimaastike kujutamises („Hingemaastikud”) ilmneb iseäranis ehedalt veel 

üks ekspressionistlikule maailmanägemisele omane printsiip. Ekspressio-

nism oli ühtaegu nimelt ka reaktsioon impressionismile, mille liigset väli-

sele keskendumist kritiseeriti ning mida põlgusega pinnapealseks nimetati. 

Välise mulje asemel sooviti nüüd väljendada siseelu, subjektiivset hingelist 

tunnetust, isiklikku psüühikat, niisiis välismaailmale reageerivat sisemaa-

ilma. Selleks kasutatud väljendusvahendid olid vormide ja proportsioonide 

muutmine väljendusjõu tugevdamiseks, värvi lahutamine objektist ja sellele 

tähenduse omistamine, tasapinna liigendamine tugevate kontuuride abil ja 

kõrgel tasemel abstraheerimine, kusjuures objekt ise jääb sageli (iseäranis 

Die Brücke kunstnike puhul) ometi veel äratuntavaks.

Almanahhi „Der Blaue Reiter” väljaandmisega 1912. aastal sai uus, vaim-

ne kunstikontseptsioon endale häälekandja. Ühine eesmärk oli kunstilise 

väljendusvõime piiride laiendamine. See eksperiment tipnes lõpuks abst-

raktsionismiga. Franz Marc pidas iseäranis tähtsaks kujutada looduse sisi-

mat, vaimset külge ja „näidata mõjuvõimsaid seadusi, mis valitsevad ilusa 

välismulje taga”. Marci huvitas esmajoones looduse sisemise olemuse ja 

selle reeglipärasuste uurimine. 

Looduse, täpsemalt selle mimeetilise kujutamise asemele astusid nüüd 

järk-järgult abstraheerivad märgid ja elemendid, mis pidid näitama nähtava 

esemelikkuse taga peituvat tegelikkust („Loomad ja kosmoloogiline ühtsus”). 

See suundumus tipneb Kandinsky abstraktse maaliga „Valge punkt” (1925).

Eksponeeritud ekspressionismiperioodi portreed on mitmekihilised („Nägu 

kui hinge peegel”). Need viitavad sõjakannatustele (Erich Heckel), on 

tellimustööd (Gabriele Münter) või kirjeldavad abstraheerivat kujutusviisi  

(Aleksei von Jawlensky). Jawlensky hilised abstraktsed inimpead moodus-

tuvad niinimetatud ürgvormist, indiviidiülesest stiliseeritud kujutisest, mis 

koosneb pelgalt joontest, tasapindadest ja värvidest. 

Kuigi ekspressionistid esindasid erinevaid vormilisi ja sisulisi seisukohti, 

jäid sel murrangulisel ajal kunstiloomingu keskseteks teemadeks inimese 

vajadus loodusläheduse järele ning küsimus inimeksistentsi algupära ja 

mõtte kohta maailmas.

Ekspressionism – modernse inimese loodus-
läheduse ja elu mõtte otsingud
Cora Faßbender

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938). Naised tänaval. 1914. Pastell 
Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum Düren

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938). Fehmarni saare tütarlapsed. Detail 
1913–1920. Õli. Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg. Foto: Bernd Kirtz



Ekspressionism toob 
vabaduse
Liis Pählapuu

Kuidas ja mis pole oluline, tähtis on „et” 
/…/ Sellelt seisukohalt on kunsti väärtus 
ekspressiooni, avalduse energias. 

Johannes Semper, 1919

20. sajandi alguses Euroopasse liikunud noortele eesti kunstnikele mõjus 

ligitõmbavalt moodsa kunsti vabadus, ideede ja vormide rikkus, kunstnike 

individualism. Ekspressionistide visioonid, mis ei eeldanud traditsioonilist 

reaalse maailma „kujutamise” oskust, vastupidi, asusid hoopis primitiivse 

autentsuse otsingutele ja intuitiivse looja sisemise tunnetuse väärtusta-

misele – tõid uue põlvkonna alustavatele eesti kunstnikele kätte mitmed 

ligitõmbavad momendid, mille pinnalt hakata välja kujundama iseenda 

originaalset loomingut. 

Ekspressionism hindas väljendusvahendite paljusust ega taotlenud mingit 

kindlat stiili, kujunedes sageli paljusid erinevaid suundi siduvaks nähtuseks –  

nagu see on selgelt tajutav 20. sajandi alguskümnendite eesti kunsti kõige 

eksperimentaalsemal ajastul kui lühikeses ajahetkes segunevad kunstni-

ke töödes kõikvõimalikud modernistlikud suunad nagu ekspressionism, 

konstruktivism ja kubofuturism. Just klassikalise kunstikoolituse frag-

mentaarsus või selle puudumine võis noortele kunstnikele luua positiivse 

eelduse vana kõrvale jätvate modernistlike liikumiste, ka ekspressionismi 

„läbielamiseks”. Sageli jagati sel ajal kogu Euroopa avangardkunsti ring-

kondadele omast vasakpoolset maailmavaadet ja sotsiaalkriitilist suhtu-

mist, mis oli noortele eesti kunstnikele enese positsioneerimisvahendiks 

just orienteerumisel uutele, modernistlikele kultuurinähtustele. Stieglitzi 

kunstikooli õpilastena võetakse püüdlikult osa revolutsioonisündmustest 

ja vanameelset kooli ümber lükkavast vaimsest mässust. Konrad Mägi 

levitab sel ajal lendlehti ja hangib relvastust revolutsioonilistele jõududele –  

vasakpoolsetele vaadetele truuks jääb ta kogu eluks. 

Kuigi ajastut illustreerivad revolutsioonilised ajalehed-ajakirjad ja karika-

tuurid, mille produtseerimisest ka Eestis 1905. aasta revolutsiooni ajal osa 

võeti, jääb eesti kunstnike loomingus sisenemine poliitika ja sotsiaalkriitika 

temaatikasse erandlikuks. Euroopa ekspressionismi teise, I maailmasõja 

järgse terava liiniga leiab ainukesena tõsiselt õnnestunud kontakti Eduard 

Wiiralt, ja seda mitte peale Pallase lõpetamist Tartus, vaid Saksamaal, 

sõjajärgsetest vastuoludest kubisevatel Dresdeni tänavatel. Eesti kunstnike 

päritolukeskkond ei olnud veel laetud moderniseeruva ja aina enam in-

dustrialiseeruva Euroopa ühiskonna väljapääsu otsivate pingetega, millest 

vabanemiseks asusid saksa ekspressionistid ihalema vabadust, loodus-

lähedust ja piiranguteta individuaalsust. Eesti noored kunstnikud olid pärit 

valdavalt taluperedest, otse „looduse rüpest”. Seesama, juba loomulikult 

omane looduslähedus, nooruse mälupiltide maastikulisus, mida elavalt 

kirjeldab näiteks Jaan Vahtra, oli ilmselt üheks eelduseks, et Euroopas 

nähtud ekspressiivse liini kunstnikud nii alates üksikutest geeniustest 

nagu van Gogh, Munch või prantsuse foovid ja muidugi Die Brücke ning 

Der Blaue Reiteri kunstnikud, muutusid alustavatele eesti kunstnikele 

olemuslikult lähedasteks. Vahtra Peterburis õppides: 

Olin Lääne-Euroopa uute kunstivoolude 
pooldaja, olin lugenud uue kunsti teo-
reetikute arutlusi, olin vaimustunud van  
Goghist, Gauguinist, Cézanne´ist, veel 
enam Pablo Picassost, Fernand Léger´st, 
Vassili Kandinskyst, Marc Chagallist, sest 
nad kuulutasid uut, mis pidi olema vastand 
vanale maailmale, uut, mis tõotas tuua  
revolutsiooni kunstis /…/ Olles loomupära-
selt huvitatud kõigest uuest ja modernsest, 
leidsin ma ennast varsti olevat andunud 
ekspressionismi ja kubismi austaja. 

Jaan Vahtra

Eesti kunstnikke paelus eelkõige ekspressionistide toodud vabadus värvika-

sutuses ja spontaanne mäng vormide tõlgendamisel, samuti spirituaalsus 

ja vaimse sügavuse tunnetus, mis kinnistusid eriti jõuliselt Ado Vabbe, 

Nikolai Triigi ja Konrad Mägi loomingus. 

Sisemised maastikud

I maailmasõja eelsel ajal olid Euroopa suurlinnad eesti kunstnikele kaas-

aegset kunstikogemust pakkuvaks keskkonnaks, kus võeti omaks moodsa  

kunstniku kosmopoliitne elustiil, pidev janu uute elamuste järele ja pin-

gutused enda kui individuaalse looja ülesehitamiseks. Eesti kunstnike 

tolleaegses loomingus on kahtlemata kohal ajastule omane nietzschelik 

uue inimese kujutamise paatos, geeniusekultus, vaimuinimeste vaatlus ja 

esile tõstmine portreedes. Psühholoogilist intensiivsust rõhutavate värvide 

ja pingestatud joonistuste abil vaatavad kunstnikud ennast ekspressiivselt 

rahututes autoportreedes (Vahtra, Laarman, Wiiralt), kujutavad sõpradest 

kunstnikke ja kultuuriliste läbimurrete võtmeinimesi (näiteks Triigi portreed 

Konrad Mägist, Ants Laikmaast, Juhan Liivist, Bernhard Lindest jne). 

Suurlinna kujutamist aga eestlaste selleaegses loomingus ei leia. 

Kosmopoliitse suhtumisega Mägi töödes puuduvad peaaegu täielikult 

seosed kaasaegse maailmaga, Jaan Koort kujutab Pariisis olles aguleid, 

Aleksander Tassa süveneb parkide rohelisse metsikusse. Ka hilisemates 

Peet Areni Tallinna vaadetes on kitsad tänavad ja majade struktuur olnud 

vaid materjaliks nihestatud keskkonnavaatlusele, (linna)maastiku emot-

sionaalsele rütmistamisele. Täiesti brückelike ideaalide võtmes liigutakse 

eemale suurlinnast ja võetakse ette süvenenud loominguperioodid looduse 

keskel. Triik sõidab Pariisist 1907. ja 1908. aasta suvedeks Norrasse. 

Just sealses maastikus juhtub midagi nii Triigi kui Mäega, kes veedab 

Norras kaks aastat. Norrast jääb Triigi maastikukäsitlusse müstiline, ärev 

ja tunglev meeleolu, mis on tajutav ka hiljem, jälle põhjamaise karge 

looduse keskel maalitud, „Soome maastikus” (1914). Sarnaselt Franz 

Marcile kiindub Mägi sinisesse värvi, mis ekspressionistide järgi tähistab 

kõige sügavamat spirituaalsust ja äratab inimlikku iha igaviku järele. 

Ekspressionistid taotlesid värvi ja vormi vabastamist realiteedist. Sellise 

spontaanse ekspressionismi radikaalsemaks eesti kunstnikuks sai Ado 

Vabbe, kes Münchenis, Itaalias ja Moskvas olles koges kõige lähedasemat 

kokkupuudet avangardiga, ja kelle mõtlemine kunstnikuna oli piisavalt 

„kohal” ka selle vastuvõtmiseks. 1914. aastal näitab Vabbe esimest korda 

Eestis näitusel esinedes oma abstraktseid „Parafraase”. Vabbe valdavalt 

just väikeses formaadis ja paberile kantud tööd torkavad silma oma sise-

mise dünaamika, mängulisuse ja fantaasiaga. Tema 1920. aastal loodud 

puulõigete sari on tihedas sidemes brückelaste robustse graafikaga nagu ka 

sellele järgnevad teiste kunstnike – Eduard Wiiralti, Aleksander Mülberi –  

samal aastal välja antud graafikamapid. 

Moderniseeruva ühiskonna pingestatus ja läheneva ohu meeleolud si-

senevad Mägi ja Triigi töödesse I maailmasõja eelsetel aastatel. Triigi 

kannatused Berliinis viletsates tingimustes elades muudavad ta pilgu 

teravaks ja loovad kandepinna tema kunstnikuagendas juurdunud suurte 

kujundite loomisele. Pingestatud figuurid Triigi töödel mõjuvad inimhinge 

karjena keset suurlinlikku pidetust ja vastuolusid täis, justkui lõppematut 

ööd. 1917. aasta Kasaritsa maastikes siseneb saatuslikku haigust tead-

vustanud Mägi maalidesse tume süngus, tema meelte pidevaid muutusi 

ja ekstaatilist eksistentsiaalset ängi kannavad järgnevad visionäärsed ja 

apokalüptilised Pühajärve maastikud poliitiliselt äreva 1918. aasta suve 

perioodist. Sarnane ohutunde, pinge ja depressiooni väljendus on tagasi 

tema pidetult ja rahutult kujutatud, ähvardava teravusega taevasse tungi-

vate Obersdorfi mägedes, teel tagasi oma viimaseks jäänud Euroopa-reisilt. 

Teravad võnked Saksamaalt

Sõda ja sellele vahetult järgnevad aastad toovad tihedad Saksa-suunalised 

kontaktid. Kõige enam reisitakse sõjajärgsel ajal Saksamaale, eriti Berliini. 

Pallasesse jõuavad Saksamaalt Anton Starkopfi sidemete vahendusel 

õppejõududena groteskse kunstikeelega Georg Kind ja mürgiselt terav 

Magnus Zeller, kellest saavad siinsed põhilised sõjajärgse ekspressionis-

mi maaletoojad. Juba Tartus õppides brückelaste graafikast huvitunud 

Wiiralti viib Kind kokku Otto Dixi loominguga ja soovitab Wiiraltil jätkata 

õpinguid Dresdenis. Sealsest vastuoludest laetud inflatsiooni ja sotsiaalse 

kaose keskkonnast saab Wiiraltile lähedaseks balansseerimine kriitilise 

suhtumise ja pahede nautimise piiril, mida kõige selgemalt väljendavad 

selleaegsete tööde ablas erootika ja prostituudi kujund. 1920. aastate 

alguse Saksa kunstinäitustel oli võimsalt esiplaanil ekspressionism ja 

selle uued hargnemised sotsiaalkriitikasse. Sel ajal samuti populaarse 

usulise ekspressionismi temaatikaga kontakteerub Peet Aren, kes juba 

varem Münchenis õppides näeb hulgaliselt seal välja pandud pietà’sid. 

Eesti ekspressionismi on Ene Lamp nimetanud aja andekamate kunsti 

puudutavaks fenomeniks. See oli kunstnikele esimeseks kokkupuuteks 

eelnevale vastanduva modernismiga. Ekspressionism on eesti kunstnike 

teostes segunenud paljude paralleelsete nähtustega ja jutustab kunstnike 

kontaktidest ja Euroopas liikumise dünaamikast. Kunstnikele nagu Märt 

Laarman, kes võtab varsti suuna konstruktivistlikult kainele ja emotsio-

naalsusest vabastatud arhitektuurse keelega geomeetrilise kunstile, oli 

ekspressionism esimeseks proovietapiks liikumaks edasi avangardkunsti 

teel. Oma ajas ei leidnud ekspressionistlik kunst Eestis sisulist mõistmist 

ega positiivset kontakti publikuga. „Ekspressionism” tähistas sageli kõiki 

moodsas kunstis arusaamatuks jäävaid nähtusi, metsikust, allumatust, 

tumedat morbiidsust, provotseerivat väljakutsuvust. Riigi ülesehitamise 

ja stabiilsuse otsingute keskele maandunud ekspressionism oli erandlik 

nähtus, radikaalide kunst, mille piiritut loomingulisust ja kompromissitust 

kardeti. Oma tekkeajal küll lühikeseks hetkeks mõjule pääsenud ekspres-

sionism on aga näidanud oma püsivat jõudu kõigi järgnevate põlvkonda-

de kunstnike loomingus. Ekspressionismist kujunes ajas pidevalt jätkuv 

individuaalse enesekehtestuse võimalus introvertsetele kunstnikele, kelle 

loominguliseks käivitajaks on isiklik emotsionaalne plaan ja nähtamatu 

maailma tähenduslikkuse otsingud. 

Märt Laarman (1896–1979). Autoportree. Detail. 1922. Õli. Eesti Kunstimuuseum Jaan Vahtra (1882–1947). Autoportree. Detail. Leht mapist „Blanc et noir”  
1919–1921. Puulõige. Eesti Kunstimuuseum



ETTETELLIMISEL

Ekskursioon
Temaatilised juhitud ekskursioonid, võimalik tellida erinevates 
keeltes.

Elamusprogramm
Elamusprogramm näitustel „Saksamaa metsikud” ja „Kurja lillede 
lapsed” keskendub Eesti kuulsaima graafiku Eduard Wiiralti isi-
kule ja loomingule. Programmi teises pooles saavad osalejad ka 
ise graafikas kätt proovida. Meeleolukas muuseumikogemus nii 
asutustele, sõpruskondadele kui ka sünnipäevalistele! 
Programmi kestus 1,5 h 
Hind: kuni 10 osalejat 150 € grupp, kuni 15 osalejat 15 € in ja 
alates 15 osalejast 13 € in
Võimalik tellida eesti, vene ja inglise keeles

Muuseumitunnid
Kõigile vanuseastmetele
Muuseumitunnis uuritakse Saksa ja Eesti kunsti kuulsate meistrite 
töid. Ekspressionistide julge värvikäsitlus annab võimaluse analüü-
sida nii värvusõpetuse põhitõdesid kui ka seda, kuidas kunstnikud 
kujutasid oma tundeid ja arusaama muutuvast maailmast. 

Gümnaasiumile
Koostöös kirjandusõpetajatega välja töötatud muuseumitund an-
nab võimaluse lõimida näitusesaalis kunsti ja kirjandust. Saksa 
ekspressionistliku ja Eesti dekadentliku kunsti näitel analüüsitakse 
sarnaseid ilminguid maailma ja eesti kirjanduses. 

Hind osalejale 4,50 €, saatja(d) tasuta. Kuni 10 osalejat 45 € 
grupp

Info ja tellimine E–R 9–17

Tel 5343 9230

kumu@ekm.ee, kumu.ekm.ee

EXPRESS & DRAW.  
AKTI JOONISTAMISE STUUDIO
Drink & Draw korraldab joonistussessioone 
nii teatrites, kaubanduskeskustes, võimlates, 
koolides ja nagu nimigi viitab – ka baarides. 
D&D on Eestis ellu kutsunud hollandlane Toon 
Vugts (www.betoon.be), kes on nüüdseks Eestis 
elanud ja joonistanud juba pikemat aega. D&D 
rõhub inimkeha ilule ja joonistamise rõõmule. 
Selle kõrval on oluline ka toredate ja huvitavate 
inimestega koos ajaveetmine.
Näituse „Saksamaa metsikud” raames teeb 
D&D taas koostööd Kumuga ning nii sündis 
üritustesari Express & Draw. Sari koosneb 
neljast modelliga joonistuskorrast Kumu näi-
tusesaalis kuulsate Saksa ekspressionistide 
maalide keskel. Iga aktistuudio võtab detailse-
ma vaatluse alla kindlad teosed näituselt ning 
enne joonistamist toimub ka lühike näituse ja 
teoste tutvustus. 

TOIMUMISAJAD

Valitud laupäevadel kell 16–18
L 14.10.2017
L 11.11.2017
L 16.12.2017
L 13.01.2018

Osalemine muuseumipiletiga
Kohapeal võimalik laenutada pliiatseid ja osta 
ürituseks valminud Kumu joonistusplokk 3 €

PUBLIKUÜRITUSED
Osalemine muuseumipiletiga

N 28.09 kell 18
Kuraatorituur Kumu kuraatori Liis Pählapuuga
eesti keeles

N 19.10 kell 18
Ekskursioon näitustel „Saksamaa metsikud” ja „Kurja lillede lapsed” 
Koos legendaarse kuraatori ja kunstiteadlase Eha Komissaroviga 
uuritakse surma, erootikat ja ilu ning vaadeldakse vastavate teema-
de käsitlust Eesti dekadentlikus kunstis ja Saksa ekspressionistide 
loomingus.  

L 04.11 kell 16
Teemaõhtu: Postkolonialismi teooria ja Edward Said
Näituste „Saksamaa metsikud” ja „Rändurid” raames toimuv kõne-
lus postkolonialismist, Edward Saidist ja orientalismist. 

L 25.11
Kumu noortepäev
Kumus tegutseb noorteklubi, mille liikmed korraldavad muuseumis 
omanäolisi sündmusi teistele noortele. 25. novembril toimub nii 
noorteklubi juhitud ringkäik näitusel „Saksamaa metsikud” kui ka 
meeleolukas värviõpetuse töötuba. Lisaks kutsutakse üles esitama 
omaloomingulist luulet. 
Hoia end Kumu noorteklubi tegevusega kursis läbi Facebooki  
fb.com/kumunoorteklubi!

P 17.12 kell 15
Art walk: ringkäik näitusel
inglise keeles

Kumu perehommikud 
4–8-aastastele lastele
Pühapäeviti kell 12.00–13.30 ootab Kumu tunnijuht lapsi koos 
nende vanematega elava kunsti keskele. Igas kalendrikuus tehakse 
põgusalt tutvust ühe uue näitusega Kumus ja leitakse üles seal 
peidus olevad lood. Lisaks saavad lapsed võimaluse katsetada ka 
põnevaid loovtöid Kumu ateljeedes.
Osalemine muuseumipiletiga, kuni 8-aastased lapsed (k.a) tasuta

Perehommik näitusel „Saksamaa metsikud”
P 03.12 kell 12 eesti keeles 
P 10.12 kell 12 eesti keeles 
P 17.12 kell 12 vene keeles

Kunstisari „60+”
Sari „60+” pakub mõnusas tempos tunniajaseid ringkäike, mille 
käigus saadakse lähemalt tuttavaks Kumu uute näitustega. Tegu 
pole pelgalt juhitud näitusekülastusega, vaid väärikate hea seltskond 
pakub ühtlasi võimalust vestlusringis huvitavatel teemadel arutleda 
ja oma kunstimuljeid teistega jagada. 
Ringkäigud ja töötoad toimuvad iga kuu viimasel reedel.

R 29.12 Ringkäik näitusel „Saksamaa metsikud”
kell 12 ekskursioon eesti keeles
kell 13 töötuba eesti ja vene keeles
kell 14 ekskursioon vene keeles

NÄITUSE TUTVUSTUS IGAL LAUPÄEVAL KELL 15 
Asjatundlik sissejuhatus näitusele Kumu ja Kadrioru  

kunstimuuseumi kuraatoritelt (u 30 min)!  

Näituse tutvustused vene keeles kell 14
L 30.09.2017
L 18.11.2017
L 16.12.2017
L 13.01.2018 
Osalemine muuseumipiletiga. Kogunemine 10 minutit enne algust Kumu kassa juures.

Otto Dix (1891–1969). Lamav akt. U 1920. Grafiit 
Eesti Kunstimuuseum

Eduard Wiiralt (1898–1954). Täringumängijad. Detail. 1923. Presskriit, süsi, tušš 
Eesti Kunstimuuseum

KUMU KUNSTIMUUSEUM
Weizenbergi 34 / Valge 1, Tallinn
kumu.ekm.ee

Avatud: 
okt–märts K, R–P 10–18; N 10–20
aprill–sept T–K, R–P 10–18; N 10–20

Näitus on valminud koostöös: 
Museum de Fundatie, Zwolle; Westhoff Fine Arts

Näituse kontseptsioon: Detmar Westhoff (Westhoff Fine Arts), Ralph Keuning (Museum de 
Fundatie, Zwolle), Cora Faßbender, Liis Pählapuu (Kumu kunstimuuseum)
Kuraatorid: Detmar Westhoff, Liis Pählapuu
Assistendid: Eva Knels (Westhoff Fine Arts), Helen Volber (Eesti Kunstimuuseum)
Näituse kujundus: Artmarket OÜ, M.E.Z. OÜ, Terje Kallast-Luure

Ajalehe koostaja: Liis Pählapuu
Näituse ja ajalehe graafiline kujundaja: Mari Kaljuste 

Väljaandja Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum 2017 

Esiküljel: Franz Marc. Hobuste loomine. Detail. 1913. Museum de Fundatie, Zwolle 

Toetajad:

Näituse toetaja Telia klientidele on näituse pilet kaks ühe hinnaga. Lisainfo Telia.ee/partnerpakkumised


