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TERE TULEMAST!
Euroopa Parlamendi kunstikogusse kuulub üle 
500 maali, skulptuuri ja muu nüüdiskunsti teose 
kõigist Euroopa Liidu riikidest ning mõnel juhul ka 
väljastpoolt Euroopa Liitu.

Kunstikogule pani 1980. aastal aluse toonane Euroopa Parlamendi 
president Simone Veil, kes soovis selle abil propageerida kunsti ja 
mitmekesisust. Esialgu kavatseti soetada kümne tollal Euroopa 
Parlamenti kuuluva riigi kunstiteoseid. Tööde valimisel eelistati noori, 
ent juba tunnustust leidnud ja hea mainega kunstnikke. Sellest ajast 
saadik on töid kogusse küll ostetud, küll annetatud. Viimase  
30 aasta jooksul on nii tekkinud üks mahukamaid ja  
põnevamaid kaasaegse kunsti kollektsioone.

Euroopa Parlamendi kunstikogu esindab kaasaegset kunsti – mitte stiili 
mõttes, vaid ajaliselt. See koosneb meie eluajal valminud teostest. Meie 
ajastu kunsti iseloomustab pidev muutumine ning kõrg- ja rahvakunsti 
määratluste kahtluse alla seadmine. Viimastel aastatel on lisandunud 
ka iroonilised, eksperimentaalsed, kommertslikud ja kontseptuaalsed 
nüansid. Veel on kaasaegse kunsti ampluaad laiendanud uued 
materjalid, meedia, tegevuskunst, kontseptsioonid ja kitši elemendid.

Euroopa Parlamendi kunstikogu eksponaate näeb Euroopa Parlamendi 
hoonetes nii Brüsselis, Luxembourgis kui ka Strasbourgis, samuti 
Euroopa Parlamendi büroodes kõikjal Euroopas. Teosed on pandud välja 
avalikesse ja ühisruumidesse. 

Kunstikogu propageerib teatavaid Euroopa Parlamendi põhiväärtusi, 
näiteks kultuuri, kultuuridevahelist dialoogi ja kultuurilist 
mitmekesisust. Kogus esindatud stiilide, kümnendite, kunstnike ja 
riikide rohkus rõhutab Euroopa Liidu kultuurilist rikkust ja mitmekesisust 
ning selline kirevus on kooskõlas ka Euroopa Liidu motoga „Ühinenud 
mitmekesisuses“. Kunst peegeldab inimesi.

Istungisaali välja pandud teosed esindavad nii praegusi kui ka endisi 
Euroopa Liidu liikmesriike. Kunstiteosed on temaatiliselt rühmitatud, et 
tekitada seoseid ja aidata Euroopa Liidu kultuuririkkust omavahel võrrelda.

Loodame, et naudite näitust! Küsimuste korral võtke meiega ühendust 
aadressil art@ep.europa.eu



ISTUNGISAALI GALERII

1

2

18

13

17

15
14

16

23

24

25

2629

30

31

27

28

12

11

19
20 21 22

3

4
5

9
876

LIFT

LIFT

10

NÄITUSE KAART

1 Olivier STREBELLE Kokkupuutepunkt (Confluences) 

2 Imi KNOEBEL Sinine diivan (Canapé Blau)

3 Peter DOIG Salamaja (Stealth House) 

4 ONA B. Nullruum (Zero Space) 

5 Michael CRAIG-MARTIN Tumeroheline maal (Dark Green Painting) 

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Väsinud mees)

7 Viorel MARGINEAN Panoraam (Paysage rythmé)

8 Erik ŠILLE Ma hävitan aeglaselt su kodu  
(Slowly I damage your home)

9 Petr MALINA Maja järve ääres I (Chakta u jezírka I)

10 Lucien WERCOLLIER Augustatud (La transpercée)

11 Włodzimierz PAWLAK Kaitsekinnas (Rękawica ochronna)

12 Ger SWEENEY Tuule kätte (Into the wind)

13 Vítor POMAR Pealkirjata (Sem título)

14 Brigitte KOWANZ Tuled põlevad (Leuchten Leuchten)

15 Rea AFANDITOU Siin ma olen (Eίμαι εδώ)

16 Arjan PREGL Loodus (Narava)

17 Marlene DUMAS Palveta mu eest (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Alexi klaasiga (Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19 Valerio ADAMI Isiksus (Personaggio)

20 Andrey DANIEL Euroopa rannik ehk Marco Polo kohtub Erasmusega  
(Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм)

21 Maria BLOMBÄRG Kangelane (Hjälte)

22 Yannis GAÏTIS Paraad (Η παρέλαση)

23 Boris BUĆAN Diptühhon: 1. Külmunud linnud, 2. Turg ja tuvid  
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi)

24 Jörg IMMENDORFF Hääleta! (Wähle!)

25 Margrethe AGGER Kaks hane (To gæs)

26 Péter SZARKA Salaühing (Titkos társaság)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Maailma sünd (Maailman synty)

28 Dominique SOSOLIC Möödanikku meenutamas (La mémoire du temps)

29 Vineta KAULAČA Visuaalne mälu (Visual Memory)

30 Jaan ELKEN Knock, knock knocking on Heaven’s Door

31 Antoni CLAVÉ New York II
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PEATREPP 
JA RÕDU
Kaasaegne kunst võib esineda mis tahes 
vormis, stiilis ja mõõdus.



Olivier STREBELLE  
(1927–2017)
Kokkupuutepunkt 
(Confluences)

1992

Poleeritud roostevaba teras
12 × 7 m
Belgia

Imi KNOEBEL  
(1940)
Sinine diivan 
(Canapé Blau)

1989

Õli puidul
140 × 220 cm
Saksamaa

„Kui ma seda treppi nägin, kujutasin ma seda ette 
seal keskel.“

Olivier Strebelle lõi suuri monumentaalseid skulptuure 
ja tema tööde lõplikku kuju mõjutasid eelkõige 
loomeprotsess ja materjalivalik. Ta valmistas skulptuure 
sageli konkreetse arhitektuurilise konteksti või koha jaoks 
ning need on lineaarsed ja voolujoonelised, osavalt pilku 
suunavad taiesed.

„Yves Klein värvis lõuendi üleni siniseks, Lucio Fontana lõikus 
aga enda oma katki. Mida veel üldse välja mõelda annab? 
Millegi saavutamiseks ja elus püsimiseks tuleb midagi 
vähemalt sama radikaalset ette võtta!“

Knoebel alustas tööd maalimise ümbermõtestamise 
ja selle piiride nihutamise ajastul. Nagu paljud tema 
kaasaegsed, tegeles Saksa kunstnik üheaegselt maalimise 
ja skulptuuriga, pöörates kummagi kaanonid inspiratsiooni 
ja uudsuse huvides pea peale. See viis ta tehnikani nimega 
messerschnitt (noalõige), pöördudes tagasi värvikasutamise 
põhialuste juurde. Ta kasutab palju põhivärve: 
punast, kollast ja sinist. Oma ajastu tööstusolukorrast 
inspireerituna võttis kunstnik oma loomingus kasutusele 
teraskonstruktsioonidel kasutatava roostevastase värvi 
ning pühendas sellele terve sarja „Mennigebilder“ 
(„Mennikupildid“). Tööstuslikke materjale kasutas ta ka oma 
diivanisarjas (1987–1991), mida „Sinine diivan“ (Canapé 
Blau) suurepäraselt esindab.
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Peter DOIG  
(1959)
Salamaja  
(Stealth House)

1992

Õli lõuendil
199 × 250 cm
Ühendkuningriik

© SABAM, Belgia, 2018

ONA B.  
(1957) 
Nullruum  
(Zero Space)

1997

Õli lõuendil
200 × 180 cm
Austria

„Ma olen alati tahtnud maalida nii, et pilt suudaks 
lugusid jutustada ja kujutlusvõimet ergutada.“

Peter Doigi looming on inspireeritud fotodest 
ja filmidest, mitte tegelikust keskkonnast või 
kogemustest. Tema pildikeel on äratuntavalt 
omanäoline ja sageli on tema maalide 
lähtepunktiks mõni isiklik mälestus. Nii 
valmivad ajatud vaikelud, kus tegeliku maailma 
asemel on kujutatud fantastilist, kauget ja 
segadusseajavat mõttemaailma.

„Punane värv mõjub mulle hästi... Ma tunnen 
end tänu sellele oma maalis koduselt. See annab 
jõudu, energiat ja rõõmu. Punane on nagu päike 
või veri, aga positiivne. Mina ei ole kunagi tajunud 
selle agressiivsust.“

ONA B. kasutab oma töödes palju punast, mistõttu 
need lausa õhkavad naiselikkust ja sensuaalsust. 
Kunstniku jaoks seostub punane värv kõige 
positiivsega: motivatsiooni, tugevuse, rõõmu ja 
heaoluga. Tema loomingul on palju eri vorme, näiteks 
kasutab ta maali, installatsioone, performance’it, 
fotograafiat ja muusikat. 

Oma töödes käsitleb ta transtsendentaalseid 
teemasid, sh metakommunikatsiooni, meditatsiooni, 
unenägusid ja zeni. Samas puudutab ta ka 
sotsiaal-poliitilisi küsimusi. Teda tõukab tagant hirm 
tundmatuse ees ja soov leida lõpmatus. 
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(1941)
Tumeroheline maal  
(Dark Green Painting)

1991

Akrüül ja gesso lõuendil
213,5 × 213,5 cm
Ühendkuningriik

© SABAM, Belgia, 2018

„Sageli otsitakse erilisust erilistest asjadest või 
sündmustest, aga kui me vaid mõistaksime 
tavaliste asjade väärtust, jõuaksime elu tuumale 
oluliselt lähemale.“

Michael Craig-Martin keskendus 1990. aastatel 
otsustavalt maalikunstile. Tema teostel annavad tooni 
silmatorkavad selgepiirilised objektid ning šokeerivalt 
erksad värvid. Kunstnik sunnib oma loominguga 
vaatajaid abstraktset või kontseptsionaalset pidevalt 
ümber mõtestama ja oma eelarvamusi korrigeerima. 
1991. aastal valmis Michael Craig-Martinil mitu 
katkendjoonelisel motiivil põhinevat tööd, nende 
seas „Tumeroheline maal“. See on võretatud nii 
figuratiivsuse, pinnalisuse kui ka sügavuse mõttes.
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS  
(sündinud 1969)                                         
Pavargęs žmogus 
(Väsinud mees)

1998

Akrüül ja õli lõuendil
174 × 209 cm 
Leedu

„Mu maalide järsud ja mõnikord kontrastsed värvid 
peegeldavad lihtsalt tänapäevast maailma. Mu 
värvikombinatsioonid on harjumatud ja tavatud ning ma 
eelistan julgeid ja selgeid toone.“

Vilmantas Marcinkevičius on üks Leedu kaasaegse 
ekspressionismi kõige tähelepanuväärsemaid 
viljelejaid, kes uurib tänapäevaste identiteedi- ja 
kuuluvusprobleemide kaudu inimese hinge. Tema 
loomingus on kesksel kohal figuur, millele ta läheneb 
vabalt ja vahetult. Marcinkevičius kasutab oma 
iseloomulikku visuaalkeelt, et lahata sageli ebamugavaid 
küsimusi, mis puudutavad näiteks minevikku ja olevikku, 
üksikisiku (mitte)sobimist ühiskonda või poliitilisi ja 
majanduslikke teemasid ja nende mõju indiviidile. 



Viorel MARGINEAN  
(1933)
Panoraam  
(Paysage rythmé)

2002

Akrüül lõuendil
200 × 350 cm
Rumeenia

„... ma olen alati näinud kõike justkui distantsilt, 
laiemas kontekstis ja terviklikult.“

Marginean on põhjalik loodusevaatleja ning 
ta koob looduse ja selles toimuvad muutused 
suuremõõtmelisteks kompositsioonideks. Ta 
kujutab stiliseeritud ja dünaamilisi maastikke 
ning loob oma kujuteldavaid maailmu. Kunstnik 
kasvas üles Transilvaanias ning see kumab läbi ka 
tema loomingust.

Erik ŠILLE  
(1978)
Ma hävitan aeglaselt 
su kodu 
(Slowly I damage  
your home)

2008

Õli lõuendil
220 × 180 cm
Slovakkia

„Kas pead on võimalik sel määral ajuloputada, et 
see saab puhtaks?“

Erik Šille kasutab paradoksaalsete lugude 
jutustamiseks elektroonilise meedia ja 
konsumerismi visuaalset keelt. Ta seab meid 
tehislikus sürrealistlikus või utoopiamaailmas 
vastamisi tegelike, pärismaailmast tuttavate 
inimlike probleemidega. Sellel maalil paigutab ta 
armsad, naljakad, mänguasjalikud olendid julma 
ja karmi stseeni, mis kujutab kellegi kodu tahtlikult 
mahapõletamise barbaarsust ja destruktiivsust – 
aga peaaegu lapseliku naiivsusega.
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Petr MALINA  
(1976)
Maja järve ääres I 
(Chakta u jezírka I)

2005

Õli lõuendil
45 × 60 cm
Tšehhi

„Pikaajaline sisseelamine teemasse.“

Petr Malina looming on kantud idealismist, mida 
on tunda nii tema teemavalikus kui ka tööde 
vormistuses. Tema maalid õhkavad rahu ja lihtsust. 
Malina dokumenteerib igapäevaelu idealiseeritult, 
nagu seda ka sotsiaalmeedias tehakse, ainult tema 
alustas sellise stiiliga varem. Kunstniku tööd on 
igapäevaelulised, kuid silmatorkavalt graafilised 
ja viimistletud. Need on täiesti sündmustevaese, 
lausa ülepingutatult argise elu ja hoolikalt 
läbimõeldud juhuslikkuse jäädvustused. Malina 
looming on ühtaegu nii ajaspetsiifiline kui ka ajatu. 
Tema maalidelt peegelduv eluviis on idülliline 
ja samas ka nii rutiinne, et sellega on lihtne 
suhestuda.
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ABSTRAKTNE vs. 
KUJUTAV KUNST
Kunstnike eneseväljendusviis on väga 
erinev. Ühe looming võib seisneda 
tohutus abstraheerimises, teine väljendab 
sümboleid või äratuntavaid esemeid. 
Kaasaegne kunst on mitmekesine.



Lucien WERCOLLIER  
(1908–2002) 
Augustatud 
(La transpercée)

1959

Patineeritud pronks
64 × 50 × 45 cm
Luksemburg

© SABAM, Belgia, 2018

Włodzimierz PAWLAK  
(1957) 
Kaitsekinnas 
(Rękawica ochronna)

1987

Õli lõuendil
130 × 150 cm 
Poola

„Minu jaoks on äärmiselt olulised selge maht ja 
puhas struktuur.“

Lucien Wercollier’ algsed eeskujud olid Mallol, 
Brâncuși ja Arp, kuid hiljem muutusid ta 
skulptuurid abstraktsemaks ja ta asus tähelepanu 
pöörama puhastele skulptuurilistele elementidele. 
Tema lemmikmaterjalid olid kivi, alabaster, 
marmor, klaas ja eelkõige pronks, millest ta üritas 
luua stiliseeritud ja orgaanilisi vorme ning millel 
ta püüdis panna mänglema valgust ja varju. Tema 
tööd on alati kergelt poleeritud ning kuna ta 
eelistas sirgetele joontele kaarduvaid, väljendavad 
need ka sügavat harmooniat.

„Ma liigun samm-sammult traditsioonilisest 
maalikunstist eemale, väldin kaunistusi ning maalin 
tagasihoidlikult ja kõige lihtsamal võimalikul viisil.“ 

Włodzimierz Pawlak osales kunstirühmituse 
Gruppa liikmena 1980. aastate sõltumatus 
kunstiliikumises. Ta on maalikunstnik ja 
performance’ikunstnik, luuletaja ja õpetaja 
ning tema tööd põhinevad alati teoreetilistel 
kaalutlustel. Tema teosed võivad endast 
kujutada sümboolseid transformatsioone, aga ka 
arusaadavaid metafoore, mille abil selgitatakse 
ja kommenteeritakse sõjaseisukorras valitsevat 
sotsiaalset ja poliitilist olukorda ning kaasaegseid 
probleeme. Seejuures iseloomustavad tema 
väljenduslaadi huumor ja iroonia.
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Vítor POMAR  
(1949)
Pealkirjata 
(Sem título)

1983

Akrüül lõuendil
193 × 195 cm
Portugal

© SABAM, Belgia, 2018

Ger SWEENEY  
(1959)
Tuule kätte 
(Into the wind)

1994

Akrüül lõuendil
153 × 138 cm
Iirimaa

„Mõnikord ei ole mul vaja midagi teha ega kusagile minna, 
aga ma tahaksin ikka midagi teha – ja siis ma maalin.“

Vítor Pomari varased tööd on valdavalt mustvalged, 
värve hakkas ta kasutama hiljem. Teda on mõjutanud 
zen-budism ning tema stiil on ekspressionistlik ja 
abstraktne. Ta on veendunud, et loomeprotsessi mõjutab 
eelkõige inimpsüühika. Pomar ühendab spirituaalsuse 
eksperimentalismiga ning kasutab koos erinevaid 
tehnikaid, nagu maal, joonistamine, video, film, fotograafia 
ja skulptuur.

„Ma käsitlen lõuendit sellena, mis see on: lameda ja sügavust 
mittevõimaldava vaadatava asjana. Ma kasutan selle peal 
värvi- ja kompositsioonistrateegiaid ning kombineerin 
põhielemente, nagu lineaarne rütm, värv, žestid ja aktiivsus 
ning üldine liikumine.“

Ger Sweeney maastikukäsitlus on arenenud käsikäes 
kunstniku tunderikkuse ja mälestustega. Kõigepealt arenes 
ta looming fotorealismist abstraktse ekspressionismini. 
Seejärel hakkas ta maalima ainult abstraktseid mälestusi 
kogetud tundmustest ja muljetest. On raske öelda, mida 
tema töö „Tuule kätte“ kujutab, aga see ei olegi oluline. 
Maalil domineerivad laialivalguvad pintslilöögid, mis 
annavad sellele kompositsiooni mõttes teatava moonutatud 
ruumilisuse. Kujutatavad objektid oleksid justkui olnud 
füüsiliselt ebastabiilsed, nii et kunstnik sai nende keemilisest 
keerisest jäädvustada vaid uduse üldmulje. Jääbki tunne, et 
tegemist on vaid mälestusega, mis on vormunud intiimseks 
ja imeliseks maaliks.
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Marlene DUMAS  
(1953)
Palveta mu eest  
(Bid voor mij)

2004

Akvarell paberil 
(6 lehte)
130 × 73 cm
Madalmaad

„Kaasaegne kunst on juba oma olemuselt 
ebatraditsiooniline – või õigupoolest püüab see meie 
arusaamu traditsioonilisusest ja tavalisusest avardada. 
Kunsti eesmärk on aidata meil näha rohkem, 
mitte vähem.“

Marlene Dumas saab oma loomingus inspiratsiooni 
fotodelt, ajalehtede ja ajakirjade väljalõigetest 
ning omaenda mälestustest. Tavaliselt kasutab ta 
lõuendil õlivärve ja paberil tinti või akvarelle, nii et 
tema figuurid on pisut kahvatutes toonides ning 
lisaks kujult moondunud ja näojoontelt tontlikud. 
Teemadest käsitleb ta sageli rassiküsimusi, 
erootilisust ja pornograafiat, vägivalda ja õrnust 
ning süütunnet ja süütust. Dumas’ tööd on 
psühholoogilised ja isegi häirivalt intiimsed, ta kruvib 
nendega pinget ja sunnib vaatajat mõtlema oma 
eelarvamustele ja hirmudele. Marlene Dumas on üks 
nüüdisaja tunnustatumaid kunstnikke ning tema 
tööd peegeldavad elu kogu selle keerukuses.
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VALGUS KUNSTIS
Kuna tehnoloogia areneb pidevalt edasi, 
saab nüüdiskunstis valgusega senisest 
hoopis mitmekesisemalt mängida. 
Näiteks on võimalik kasutada läbipaistvaid 
materjale, erksaid värve ja muuta koguni 
kunstiteoseid ise valgusallikaks.



Rea AFANDITOU  
(1960)
Siin ma olen 
(Eίμαι εδώ)

2005

Akrüül pleksiklaasil
100 × 86 × 9 cm
Küpros

Maal valmis 2005. aastal Nikosias Argo galeriis 
toimunud näituse „Mina olen siin“ jaoks.

Küprose kunstniku Rea Afanditou maal „Siin ma 
olen“ kujutab endast valdavalt tunnetuslikku 
kogemust Küprosest. Soojad toonid ja kivist õhkuv 
kuumus on vastuolus värskendava, mõnusat 
varju pakkuva rohelusega. Maali näol näib olevat 
tegemist kokkuvõtliku mälestuspildiga kunstniku 
kogemustepagasist. 

Brigitte KOWANZ  
(1957)
Tuled põlevad 
(Leuchten Leuchten)

1997

Akrüül, teras, puit ja 
fluorestsentslambid
120 × 180 × 19 cm
Austria

„Me näeme valgust.“

Kowanzi töid näeb peamiselt arhitektuurilises 
kontekstis ja ruumiga suhestumas. Tema tööd 
ja installatsioonid on hoolikalt struktureeritud, 
nii et nende sisemine ja välimine külg lähevad 
sujuvalt üksteiseks üle. Ta kasutab koos valgust, 
keelt ja peegleid, tekitades omamoodi piiritu 
poeetilisena tunduva fluidumi, mis annab vaatajale 
küllaga mõtteainet.
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Arjan PREGL  
(1973)
Loodus 
(Narava)

2004

Õli lõuendil
131 × 111 cm
Sloveenia

© SABAM, Belgia, 2018

„Kõige rohkem olen ma rahul siis, kui mul õnnestub 
töösse põimida korraga kolm komponenti: viide 
kunstiajaloole, huumor ja poliitiline aspekt.“

Arjan Pregl armastab temaatilisi tsükleid ning 
mõtiskleb oma rolli üle ühiskonnas. Ta kajastab 
kriitiliselt ümbritsevat maailma ja loob oma töös 
sellega visuaalseid seoseid, viidates ka ajaloolistele 
maalistiilidele ning otsides humoorikaid käsitusi. 
Sellel maalil on realistlikest elementidest 
saanud stiliseeritud loodusnähtused, mida on 
arvutiprogrammi abil viimase piirini lihtsustatud.
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PORTREED 
Portreede põhiteemaks on inimesed 
ja inimese roll ühiskonnas – see, kas 
me oleme indiviidid, kangelased või 
anonüümsed nukukesed.



Madeleine GERA  
(1960)
Alexi klaasiga 
(Ritratt ta ‘Alexi 
b’tazza)

2001

Õli lõuendil
89 × 79 cm 
Malta

© SABAM, Belgia, 2018

Valerio ADAMI  
(1935)
Isiksus 
(Personaggio)

1983

Akrüül puidul
74,5 × 56,5 cm
Itaalia

„Kunstnikuks saamine on hoopis teine asi ja hoopis 
nüansirikkam kui akadeemiliselt maalima õppimine.“

Sellest portreest nähtub kunstniku tohutu huvi 
vanade meistrite tööde vastu. Ta kasutab selgelt 
naturalistlikku portreestiili, mis teda Firenzes 
õppides tugevalt mõjutas. See ei pruugi küll olla 
kuigi uudne, kuid ta rõhutab elemente, millel on 
nüüdiskunstis muidu oht ära kaduda – näiteks 
pöörab ta tähelepanu väikestele detailidele ja 
maalitehnika meisterlikule teostusele.

„Võib-olla on KUNST sellepärast nii ekstaatiline, et 
kuigi joonistame loodust, asju või figuuri, hakkab 
joonistatav objekt joonistamise ajal muutuma ja 
oluliseks saab hoopis joonistaja intuitsioon.“

Valerio Adami on seotud Itaalia popkunsti 
liikumisega. Tema kujutised on killustunud ja 
erksavärvilised, kuid värvidega ta ei mängi – need 
on ühtlased ja nüansitud. Samuti on Adami maalid 
ühemõõtmelised: ta ei kasuta perspektiivi, küll aga 
musti kontuure, mis meenutavad justkui mingit 
kauget maailma ja sarnanevad reklaamidele. 
Selline stiliseeritud ja sümboolne pildikeel 
peegeldab tema poliitikahuvi ja aitab tal lahata 
kaasaegset lääne ühiskonda.
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Andrey DANIEL  
(1952) 
Euroopa rannik ehk Marco 
Polo kohtub Erasmusega 
(Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм)

2004

Õli lõuendil
140 × 140 cm
Bulgaaria

© SABAM, Belgia, 2018

Maria BLOMBÄRG  
(1945)
Kangelane 
(Hjälte)

1998

Kollaaž: tekstiil ja nõelad
108 × 77 cm
Rootsi

„Meie oleme oma aja kroonikud. Isegi kui me midagi 
muuta ei saa, saame maailma näha sellisena, 
nagu see on.“

Andrey Daniel on kaua Erasmuse ja humanismi 
vastu huvi tundnud ning neid teemasid ka oma 
maalidel korduvalt käsitlenud. „Minu maailm 
on tulvil tunnistajaid, kurjategijaid, prokuröre ja 
kaitsjaid ning eelkõige nn seotud isikuid. Maalimise 
jaoks annavad aga küllaga ainest tõde, pooltõed, 
valed, väljamõeldised, grotesksus ja apoteoosid.“

„Kangaga töötades on värvid mulle juba ette antud. 
Võib öelda, et ma maalin tekstiiliga.“

Maria Blombärg kannab lõuendile, millele on 
joonis ette visandatud, väikesi kasutatud kanga 
tükke ning nendest moodustub – nagu pikslitest – 
tervikpilt. Selline tehnika piirab muidugi kunstniku 
visuaalset väljendusvabadust ning tulemuseks on 
abstraktsem ja naiivsem, lihtne stiil, mis meenutab 
mõneti impressionistide maalitehnikat. Vaataja 
silm koob kangakildudest teataval distantsil aga 
siiski mustrid ja vormid.
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Yannis GAÏTIS  
(1923–1984)
Paraad 
(Η παρέλαση)

1983

Õli puidul (reljeefmaal)
160 × 115 cm
Kreeka

Yannis Gaïtise kaubamärgiks on inimesesarnased 
ühesugused nägudeta figuurid – anthropakia. 
Gaïtis oli Kreeka üks esimesi sõjajärgseid 
modernistlikke maalikunstnikke, kes 
katsetas alguses ka sürrealismi, kubismi 
ja abstraktsionismiga. Tema töödel näeb 
mitmesugustes variatsioonides ühesuguste 
väikeste mehikeste armeed. See on tema viis 
kritiseerida kaasaegse linnaelu juurutatavat 
massikultuuri ning selle ühetaolisust, eraldatust ja 
steriilsust. Tema figuurid ei erine üksteisest mitte 
millegi poolest, nad ongi lihtsalt massielemendid, 
moodustades oma ühetaolisusega maali 
visuaalse terviku.
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LINNUD
Linnud on tihti vabaduse sümbol, 
vabadus on aga üks Euroopa Liidu 
alusväärtustest, mida toetab mõistagi 
ka Euroopa Parlament.



Jörg IMMENDORFF  
(1945–2007)
Hääleta! 
(Wähle!)

1979

Guašš paberil
28 × 20,5 cm
Saksamaa

© SABAM, Belgia, 2018

„Küsimus, kas kunstnikul on sotsiaalne funktsioon 
või mitte, jääb vastuseta.“

Immendorff kritiseerib oma töödes nii 
ühiskonda kui ka poliitikat ning sageli lähtub 
ta omaenda kogemustest ja elukäigust. 1970. 
aastal loodud sarjas „Café Deutschland“ käsitles 
ta Saksamaa lõhestatust. Ta tegi koostööd 
Ida-Saksa abstraktsionistliku maalikunstniku 
A. R. Penckiga. Immendorff kuulus Saksamaa 
neoekspressionistlikku liikumisse Neue Wilde ning 
tema kujundlikus stiilis on sageli tunda sümbolismi 
ja irooniat.

Boris BUĆAN  
(1947)
Diptühhon: 1. Külmunud 
linnud, 2. Turg ja tuvid 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;  
2. Trznica i golubovi)

2013

Akrüül lõuendil
Mõlemad 140 × 140 cm
Horvaatia

© SABAM, Belgia, 2018

„Ma olen kogu elu püüdnud luua midagi uut ja head. 
Öelge teie, kas see on tähtis või mitte.“

Bućan on eelkõige tuntud plakatidisainerina. Tema 
suureformaadilised plakatmaalid on silmatorkavalt 
kunstipärased, nii et jäävad kohe kõigile silma. 
Üksiti tõi ta graafilisse disaini uut hingust. Bućan on 
loonud palju linnaruumi mõeldud nn taustakunsti, 
milles ta käsitleb massikultuuri ja igapäevaelu ning 
osutab vanematele kunstistiilidele. Maalimisega 
hakkas ta tegelema 1990. aastatel ning ka tema 
maalides on tunda graafiku käekirja.
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Margrethe AGGER  
(1943)
Kaks hane 
(To gæs)

1983

Vaip
87 × 68 cm
Taani

„Vaibakudujate võimalused erinevad maalikunstnike 
omadest. Meie maalime lõngadega.“

Margrethe Agger kasutab peamiselt 
loodusmotiive, kududes oma vaipadesse taevast, 
merd, loomi, taimi ja kive. Tema objektid või 
fantaasiaküllased kunstipärased allegooriad on 
enamasti erksates värvitoonides. Oma loomingu 
jaoks on ta inspiratsiooni leidnud Mehhikost ja 
paljudest põhjamaistest riikidest, muu hulgas 
oma kodukandist.



GRAAFIKA 
Graafikas kasutatakse mitmesuguseid 
materjale ja tehnikaid, näiteks söövitust, 
litograafiat, puugravüüri ja serigraafiat. 
Ka digitaliseerimine on graafikat uute 
elementidega rikastanud.



Péter SZARKA  
(1964)
Salaühing 
(Titkos társaság)

Koopia 2/3

2007

Durst Lambda trükk
100 × 150 cm
Ungari

Péter Szarka õppis kõigepealt maalikunsti 
ning kuulus Ungari kommunismijärgsel 
kunstimaastikul tuntud progressiivsesse 
kaasaegsesse kunstirühmitusse Újlak. Sealt liikus 
ta edasi digitaalkunsti juurde. Nüüd töötleb ta 3D 
disainitarkvara abil fotosid ning loob unenäolisi 
figuratiivseid virtuaalnägemusi, kaotamata 
seejuures maalikunstniku perspektiivitaju. Durst 
Lambda tehnoloogia tagab äärmiselt terava ja 
detailse trükikvaliteedi. Tehnika uusi võimalusi 
kasutades uurib ta oma töödes tehnoloogia arengu 
mõju meie visuaalkultuurile.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(1953)
Maailma sünd 
(Maailman synty)

Koopia 7/30

1998

Polümeergravüür
97 × 140 cm
Soome

„Ma tahan järgnevused pea peale keerata, 
põhjuslikkuse kaotada ja luua täiesti 
väljamõeldud ruumi.“

Eeva-Liisa Isomaa loomingus domineerivad 
maastikud, kuid ta on alati läinud reaalsusest 
tuntavalt kaugemale ja püüdnud oma piltidel 
kujutada sügavamaid hingeseisundeid. Ta loob 
kujuteldava, häguse ruumi, milles vaataja võib 
tajuda nii rahu kui ka ohtu. Ta kasutab tihti 
polümeergraafikat ning tema tööd on enamasti 
trükitud isetehtud linapaberile.
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Dominique SOSOLIC  
(1950)
Möödanikku meenutamas 
(La mémoire du temps)

1981

Gravüür
70 × 60 cm
Prantsusmaa

„Üks väike gravüür võib meid viia kaunile rännakule.“

Dominique Sosolic on kirglik graafik, kes kasutab 
peamiselt vaske – nagu teised kunstiajaloo 
tuntuimad graafikud eesotsas Düreriga. See 
võimaldab kunstnikul töötada peenelt ja täpselt 
ning keskenduda äärmist osavust nõudvatele 
detailidele. Lisaks sürrealistlikele elementidele 
ja luulelistele illustratsioonidele iseloomustavad 
Dominique Sosolici loomingut figuratiivsus, 
müstilisus ja, mida aeg edasi, ka vaikus, mis 
vastandub tänapäeva ühiskonna elutempo 
pidevale kiirenemisele.
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LINNARUUM
Inimeste loodud keskkond on 
vilka kooseksisteerimise ruum. 
Tihti peegeldavad kunstiteosed 
linnaelu eri palgeid.



Vineta KAULAČA  
(1971)
Visuaalne mälu 
(Visual Memory)

2004

Õli lõuendil
Kõik 13 × 10,5 cm (16 osa)
Läti

„Ma tahan uurida taju. [---] Minu töö aluseks on 
fotoallikate hoolikas uurimine, sest igal fotol on 
midagi, mis näitab, kuidas asjad on kunagi olnud.“

Kaulača uurib oma fotosid meenutavate maalide 
kaudu reaalsustaju. Tema tööd on nagu mälestused 
mingist kohast ja hetkest, kuid varieeruvad 
kauguse ja perspektiivi poolest ning üritavad eri 
tasanditel liikumist tabada. Ta näitab meile selliste 
visuaalsete kombinatsioonide kaudu tegelikkuse 
eri palgeid ja sunnib meid järele mõtlema, kuidas 
tajume aja möödumist ja ruumi muutumist.

Jaan ELKEN  
(1954)
Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door

2007

Akrüül lõuendil
160 × 200 cm
Eesti

„Maalikunst on tohutult avardunud ning selle piirid 
muu meediaga on hägustumas.“

Jaan Elken peab end stilistiliseks nomaadiks. Ta 
alustas hüperrealismist ning temast on saanud üks 
Eesti tunnustatumaid abstraktse kunsti esindajaid. 
Kuna ta õppis arhitektuuri, käsitleb ta töödes tihti 
linnatemaatikat ning eelistab töötada paksu, 
reljeefse värvikihiga, kasutades üsna väheseid 
värvitoone, kuid see-eest sageli tekstielemente. 
See töö kuulub seeriasse, milles autor käsitleb 
autobiograafilisi kogemusi popmuusikaga. Töö on 
saanud nime Bob Dylani 1973. aasta laulu järgi 
filmist „Pat Garrett & Billy the Kid“. 
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Antoni CLAVÉ  
(1913–2005)
New York II 

1989

Erinevad materjalid ja vahendid
162 × 130 cm 
Hispaania

© SABAM, Belgia, 2018

„Me oleme tehtud unenäomaterjalist.“

Antoni Clavé stiil oli alguses barokne ja 
ornamentaalne, muutus seejärel üha 
minimalistlikumaks ja jõudis lõpuks täieliku 
abstraktsionismini. Ta tegutses maalikunstniku, 
graafiku, skulptori ja lasteraamatute 
illustraatorina ning oli tuntud ka lavakujundaja 
ja kostüümidisainerina. Picasso ja teiste 
kunstnike eeskujul katsetas ta eri materjalidega 
eksperimenteerides ka kollaažitehnikat. „New  
York II“ kuulub linnaelu käsitlevasse töödeseeriasse 
ning selleks sai ta inspiratsiooni oma reisidelt 1972. 
ja 1989. aastal.
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