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Tartu Kunstimuuseumis on 16. oktoobrist 2021 avatud 
maalikunstnik Vano Allsalu isikunäitus „Maailm peas“. 
Viltuse maja esimese korruse vallutavad värvilised, 
emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. 
Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm, mida 
on galeriiuksest sisenedes kutsutud avastama ning 
tunnetama ka külastaja – igaüks ise- ja omamoodi. 

Nii näitusele kui ka sellega kaasnevasse kataloogi valitud 
teosed on valminud viimase kümmekonna aasta jooksul 
ning kunstnik on jaganud need nelja alateema alla: „Motiiv. 
Ainsus“, „Maal kui maastik“, „Kaose kord“ ja „Väljumine 
teemasse“. Ehkki kõik maalid on äratuntavalt vanoallsalu-
likud – värviküllased ja maalilised abstraktsed taiesed 
–, märkab terane silm süvenedes erinevusi komposit-
sioonis: piiratud ja piiramata pinnad, silmapiir või selle 
puudumine, konkreetne fookus lõuendil või sellele 
kantud maalimaterjali ühtlane intensiivsus. Näitusel on 
eksponeeritud kontsentreeritud valik teoseid, ent üldise 
terviku kontseptsioonist saab kätte kataloogist. Trükis 
sisaldab lisaks 71 maalireproduktsioonile ning Joanna 
Hoffmanni, Jaan Elkeni ja Tiit Aleksejevi tõlgendustele 
ka kunstniku enese filosoofilis-poeetilisi mõtisklusi.

Allsalu loomingu teemadering ulatub loodusstiihiatest 
mütoloogiliste konstruktsioonideni ning meele-
seisunditeni, puudutades seejuures nii intiimselt isiklikke 
hoiakuid kui ka kultuurilisel ja sotsiaalsel väljal toimuva 
tõlgendusi. Kunstniku enese sõnul on tema jaoks olulised 
nähtava pildistruktuuri aluseks olevad mõttekoed, 
visuaalse ja verbaalse materjali seosed, aga samuti 
tähenduse tekkimine abstraktse ja kujutava piirimail. 

← Järgmisel päeval I 
akrüül, lõuend
95×135 cm
2021
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Allsalu soovitab vaadata oma töid ja nende pealkirju 
koos, ühtse tervikuna. Ent ta nendib, et primaarne 
on siiski teos ise. Samuti rõhutab ta ajafaktorit. See 
tähendab, et vaatamiseks ja tunnetamiseks tuleb 
võtta aega. Esmamulje on üks asi, järelmaitse ja 
-aistingud võivad olla aga täiesti teistmoodi elamus. 
Süvenedes kogemus teiseneb. „Iga maal on omaette 
täielik ja samas ebatäiuslik maailm,“ ütleb Allsalu.

Vano Allsalu (s 1967) on lõpetanud Eesti Kunstiakadee-
mia maali erialal aastal 1991, näitustel esineb aastast 
1984. Eesti Kunstnike Liidu, Maalikunstnike Liidu ja 
Tartu Kunstnike Liidu liige on kunstnik aastast 1992. 
Vano Allsalu on töötanud maali õppetooli hoidjana Tartu 
Ülikoolis ja dotsendina EKAs, samuti õppejõuna Sally 
Stuudios. Aastatel 2013–2019 oli ta Eesti Kunstnike Liidu 
president, käesoleval ajal on ta sama institutsiooni ase-
president. Vano Allsalu teoseid on Eesti Kunstimuuseumi, 
Tartu Kunstimuuseumi, Akzo Nobeli ja Eesti Panga kogu-
des, samuti mitmetes erakogudes Eestis ja välismaal.

Foto: Alar Raudoja



Kas jutustada saab ka ilma lugu rääkimata – nii, nagu 
jutustab laps? Väike laps, kes oskab inimesi ja asju 
märgata ja nimetada, aga ei kavanda veel midagi. See 
on tung ja tahe maailma avastada, loomulik vallutus. 
Vähehaaval kerkib sellest esile mina – isiksus, inimene, 
kes peab õppima ennast tundma ja teistega koos elama.

Olen looja ja vaatleja, tahe ja tööriist. Vahel see 
teekond takerdub iseendasse. Teen pika sammu 
tundmatusse ja siis taganen. Püüan sellest enese-
kaemusest pääseda, ekslen mööda uusi radu ning 
leian end ühel hetkel tuttavast kohast. See on 
masendav ja lohutav ühekorraga, sisekõne muutub 
kurdistavaks ja siis rahustavaks. Kõik on hästi. Tunne 
ja teadmine saavad üheks, sõnatuks kujutluseks.

Kusagil alguses on ahvatlus, siis sund ja omaksvõtt. 
Pean seda tegema. Eesmärk saab olla üksnes 
väljaspool. Mina olen siin, praegu. Tunnen end 
viibivat paljudes kohtades korraga. Mõtted liiguvad 
üle aja, toovad vaevumärgatavaid äratundmisi, mis 
ähvardavad kohe sealsamas minema libiseda. Tööle 
nime andes saan neid kinni püüda – aga vahel on 
see üksnes varjunimi. Iga maal on omaette täielik ja 
samas ebatäiuslik maailm. Suure vabadus astmega 
korrastatus. Isetäituv ennustus, eneseküllane miski.

Kunstnikuna ei loo ma puudusest ega küllusest, vaid 
selleks, et millestki aru saada. Sellest, mis on olnud 
ja veel võimalik – siin ja praegu, kunagi, kusagil. „Kõik 
naaseb kaudu kummalisi radu,“ kirjutas Artur Alliksaar. 
Üks pilt on kõik sõnad. Üks sõna on kõik lood. Kõik lood 
on üks. Liikumine tagab tasakaalu. Ja seda on nii palju.
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Kui reastada minu seni toimunud isikunäituste peal-
kirjad, paistab maailm minu peas selline: Must ja valge. 
Vaikelu. Kena ilm. Leitud ilu. Värvine valgus. Maal on 
maastik. Armas aeg. Öine Ikaros. Igati. Süütuse aeg. 
Unepaanika. Motiiv. Järelpõletus. Üks teine kord. 
Kogu. Nii palju. Loodusest. Kaose kord. Ent näitus 
on vaid tööde kogunemine – nagu inimeste jaoks 
koosolek või pidu, suguvõsa kokkutulek. Iga töö on 
omaette kordumatu lugu, vahekord, kogemus, sünd.

Pildi pinnast saab neelukoht, purskeala, ohutsoon, 
lahinguväli, orgiajärgne segipaisatud tuba. Mind köidab 
maalimise leebe raev, minnalaskmine ja tagasitulek. 
Ja vaimustab hetk, mil varjatud olnu on äkitselt ilmsi. 
Peale tööd magan rahutult, mu aju üritab maletajana teha 
õiget käiku laual, kus nuppudeks on kujutluspildid – ent 
kaotab viimaks ikka nimetule ja kujutule vastasmängijale.

Unes on mul mõned sala-ateljeed – aastate eest 
maha jäetud paigad, kuhu ekslemise järel mingitel 
hämaratel tänavatel jõuan. Tunnen ära keldriruumi 
seisnud õhu, millesse on kodeeritud värvilõhna 
elemente, näen tolmuga kaetud lademetest küüni-
tumas tuttavaid asju. Tunnen nukrust ja erutust. 
Teen tule pliidi alla. Vahel märkan, et tuli juba põleb 
– ent hoopis maja pööningul, leegid nilpsamas 
talasid. See leegitseb üha, ent maja ei põlegi ära.
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Minu jaoks saab vastus küsimusele, mida kujutada, 
tuleneda eelkõige tõdemusest, miks üldse midagi 
kujutada, maalida. Eesti keel lubab sõnamängu, milles 
need kaks motiivi saavad lahutamatult üheks.

Kui jätta kõrvale enese kunstnikuks kujunemise lugu 
nii selle argipäevases, heroilises kui professionaalses 
tähenduses, jääb ometi midagi alles. Võib-olla on 
see miski vabaduse ülim manifestatsioon, tahte 
puurdumine teravikuna vormitusse mateeriasse, 
hõljumine omaenese ego kohal. Vabadus otsustada, 
miks ja kuidas teha, millal teha. Vabadus kujutada 
või jätta kujutamata. Vabadus valida oma motiiv.

See otsustamise hõrk ja hoomamatu pikkusega hetk on 
kui nirvaanasse või Maelströmi langemine, metafüüsiline 
masturbatsioon, loomise ürgse purske masohhistlik 
järeleaimamine, nartsissistlik irvitus vaataja üle, erutav 
enesekaemus, lohutu tõdemus sellest, kuidas kõik on.

Elu ja ilm meie ümber, meie sisemaailm, aju 
ehitus, suhetevõrgustik – need kõik on keerukad, 
koosnedes mustmiljonist killukesest ning veel 
suuremast hulgast ühendustest nende vahel. 
Ometi on selle lõputu liigi rikkuse ja hooma-
matu arvukuse juures oluline number üks.

Me kõik oleme üks – igaüks. Mõni on suur ja mõni väike, 
aga igaüks esineb ühekorraga vaid ühekordselt. Kui ma 
ütlen „mina“, siis ma ei mõtle kedagi teist. Üks ema ja isa, 
üks elu – võib-olla –, sageli üks eesmärk, üks jumal, üks 
kinnismõte. Üks armastus, üks universum, üks teadmatus. 
Matemaatiliselt: ühes ääres üks ja teises lõpmatus.



Teose kompositsioonis avarduvad mängu võimalused 
õigupoolest alates kolmest: kahe kujundiga on raske 
luua liikumist või meeleolu. Üks on olemuselt punkt, 
paigalseis… ent samas vältimatu – kõige algus, 
kõige tipp. Ka suures kirevuses kerkib kannatlikumal 
vaatlusel esile üks kõige olulisem – nagu keegi 
rahvasummas, kes sulle korraks otsa vaatab.

De Chirico maalil „Ühe tänava saladus ja melanhoolia“ 
paistab maja nurga tagant vari – see venib teravana 
väljakule, andes aimu kellestki, kes meile jääb nähtama-
tuks. Minu jaoks on sellesse kujundisse kätketud üks 
kultuuri ja kogu inimliku olemise keskseid mõisteid: see 
on saladus. Seni teadmata asjade tundma õppimine 
ja kogemine on meie elu peamine sisu – vähemasti 
seni, kuni arvame end olevat juba kõike näinud. Ka elu 
mõte on saladus, võime seda vaid aimata, üritada 
vaadata nurga taha, kust valgus tuleb ja vari langeb.

Ning tõeline saladus – selline, mis teeb ühekorraga 
kurvaks ja rõõmsaks ja natuke rahutuks – saab 
eksisteerida üksnes kusagil ühe ja lõpmatuse vahel... 
Kui liigume lõpmatuse suunas, kaome ühel hetkel 
silmist – või kaotame silmist maa, hajume olematuks. 
Tahtes saada ühega üheks, langeme justkui musta 
auku – oletades ja usaldades, kuid siiski tead-
mata, mis jääb sündmuste horisondi taha.



Pimeduse süda  
akrüül, lõuend
110×125 cm
2014
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Minu töödes on sageli tähtsal kohal silmapiir kui meie 
maailma korraldav joon, mis paneb paika ülal ja all 
oleva, taeva ja maa. Tuleb võtta valge paber ja vedada 
sellele horisontaalne joon – soovi korral võib värvida 
ülemise poole siniseks ja alumise roheliseks ning 
tulemuseks on rahustav vaade suvisest rohumaast 
selge taeva all. Küllap on see kõige lihtsam ja samas 
elegantsem visuaalne mõttemäng kujutamise ja 
mittekujutamise piirimail, mis näitab, kui vähe on 
tarvis jõudmaks abstraktsusest figuratiivsusse…

Maastik ei ole minu jaoks lihtsalt vaade aknast, kindla 
kompositsiooniga kaader fotoapa raadis või lõuendil 
– ega ammugi mitte pidulik piltpostkaart. Maastik on 
arhetüüpne motiiv, jalad-maas-tunne, mida saadab 
elevus teadmatusest selle kohta, mis on silmapiiri taga.

Tinglik maastikumotiiv ulatub minu loomingu algusae-
gadesse ning kerkib aeg-ajalt taas esile justkui parata-
matusena, mis tuleneb ümbritsevast tegelikkusest ja 
sellest loomulikust ruumitajust, mis on meile kaasa antud.

Vahel on käivitajaks mõni isiklik elamus loodusest – ja 
mitte ilmtingimata värvide osas, vaid mõjustatuna 
vihmast, tuulest, silma paistvast päikesest, jalutuskäikude 
sammumustrist või kiirel sõidul autoakna taga moodustu-
vast visuaalsest voogamisest. Maastik võib olla ka lihtsalt 
tinglik näitelava värvidele ja vormidele. Eks ole ju iga pilt 
ise teatud mõttes mingi rohkem või vähem tinglik ruum.

Aastal 2004 olen kirjutanud oma märkmikku: „Seesama 
maastik, kus me oleme ja elame, on ka meie sees. Mõned 
minu tööd on katkendid sellest maastikust. See pole 
kaevamine mälus – ma lihtsalt vaatan endast välja.“



Silmapiir avardub, kui tõuseme kõrgele – ja kaob sootuks, 
kui suuname oma pilgu alla. Tehnika vahendusel teame, 
kuidas näeb välja meie planeet tervikuna või kodutänav 
ja kodumets kosmosest. Tänaseks on droonitehnoloogia 
kättesaadavus muutnud kõikvõimalikud linnulennuvaa-
ted igapäevaseks. Ometi ei vähenda see minu jaoks 
vahetu, linnuna lendamise kujutluse – ja unistuse – 
romantilist väärtust ja eksistentsiaalset tähendust.

Maastik
akrüül, lõuend

92×132 cm
2013
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Iseenesest kujuneva puhul ei saa öelda, et midagi on 
valesti või vales kohas. On ainult püsimatud, olematud 
reeglid – ja needki üksnes minu omad. See on hea 
tunne. Minu töid tulekski enam tunda kui vaadata – 
nii, nagu vahel tajume mõnd inimest tervenisti.

Vahendades iseenda kujutlusi teistele, pean kuskile 
joone tõmbama – piirama ja lõpetama, alati millestki 
loobuma. Peatumine, lõpetamine on maalimise 
juures ehk olulisemgi kui tegemine... Seepärast 
tahan jälle uuesti alustada, et edasi vaadata. Miks 
aga üldse alustada, miks leida ennast jälle seismas 
valge lõuendi ees – olles seejuures täiesti vaba?

Tegevusele peab eelnema mingi otsustus – nii, nagu 
reaktsioonile eelneb ärritaja. Kui kõrvetan kätt, 
eemaldan selle kiiresti valu allikast. Igapäevases elus 
pean juhinduma eesmärkidest ja olemasolevatest 
võimalustest, analüüsima olukordi, leidma lahendusi, 
võtma vastu otsuseid. Ent kas pöörata paremale või 
vasakule, kui vahet pole? Kas jääda istuma või tõusta 
toolilt, kui kiiret pole? Kuidas käivitub me tahe, kui kaalul 
pole ellujäämine, isegi mitte nauding või ebamugavus?

Lisaks tahte- ja ajategurile huvitavad mind küsi-
mused kunstniku käekirjast ja kujundikeelest kui 
teatavast struktuurist, mis oma muutlikkuses võib 
osutuda iseendagi vastandiks: süsteemseks stiihiaks, 
kaootiliseks mustriks, (enese) irooniliseks (enese)
imetluseks. Visuaalsete elementide kogumiks, mida 
korrastab neile endile omane „parvede tarkus“ – jättes 
loojale vaid käteplaksutaja ja kõva häälega karjuja 
rolli, kes üritab peletada rästaid marjapõõsast.



Loodus ei ole minu jaoks üks paljudest võimalikest 
teemadest maalimiseks, vaid eelkõige protsess, õigemini 
lõputu protsesside müriaad: kasvamine ja kahanemine, 
õitsemine ja kolletumine, liikumine ja paigalseis. Meid 
ümbritsev stiihia, brutaalne ja visa tung elada ja edasi 
kesta, eluslooduse üheaegne haavatavus ja vastu-
pidavus. Vääramatu lainetamine ja taastulek. Pidevalt 
muutuv ja samas üha endasse pöörduv kõiksus.

Kord ja kaos on mõisted, milleta oleks raske kirjeldada 
meid ümbritsevat tegelikkust, olgu kõne all kosmos, 
poliitika või igapäevane elu – ning olgu tegemist 
objektiivselt eksisteeriva või kujuteldavaga. Prae-
guse aja staarmõtleja Yuval Noah Harari kujuteldav 
kord (imagined order) näib olevat üks võimsamaid 
tegureid kogu meie tsivilisatsiooni kujunemisloos...

Kahtlemata ühes on teist, ja vastupidi: ka kaoses 
joonistuvad välja varjatud struktuurid ja dünaamilised 
mustrid, ülemäärane kord muutub lõpuks iseenese 
vastandiks ning pudeneb kildudeks. Minu jaoks 
kunstnikuna on teose struktuur, kompositsioon avatud 
mõlemale – nii üks kui teine on vältimatult vajalikud 
ja omavahel seotud. Ma arvan, et minu arusaamist 
omaenese loomingulise protsessi olemusest 
kirjeldab kõige paremini „suure korrastus astmega 
kaos“ või „suure vabadusastmega korrastatus“.

Olgu kord või kaos, aja kulg on ühteviisi valus. Ma ei 
taha, et aeg takerduks mu töödes. Ehkki valminud 
maal on lõpptulemusena justkui staatiline objekt, 
meeldib mulle mõelda, et minu poolt maalimisel läbi 
elatu – kõik see vaev ja rõõm, need mõtted ja tunded 
– talletub töösse kihtide ja käikudena, mis tundlikule 
ja uudishimulikule silmale vaatamise käigus justkui 
tagurpidi pööratud protsessi käigus uuesti avanevad.
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Usun, et ülim väljenduslikkus saab tugineda üksnes 
keskendumisele, kunstniku mina taanda misele kuni 
enese ärasalgamiseni. Arvo Pärt on öelnud: „Üks ilus 
aeg on alati, kui sa oled hädas, kui sa otsid nagu nullist 
peale. Kõigepealt sa pead ennast nulliks tegema. 
Peab olema vaikus. Sa pead leppima oma jõue-
tusega. Ja see, mis siis antakse, on nagu kingitus.“1

Et luua usutavat, mõndagi inimest päriselt kõnetavat 
ja puudutavat kunsti, peab – ma  leian – olema ühe-
korraga väga enesekindel ja äärmiselt enesekriitiline. 
See on mõnevõrra skisofreeniline olukord. Aga ka 
lõbus ja kontrastne – nagu külm ja kuum ühekorraga, 
nagu otse ahjust tulnud õunastruudel jäätisega.

Seejuures ma arvan, et parem on vaadelda oma 
naba ja näha seal maailma, kui vaadelda maailma 
ja näha seal enda naba. Mõnes mõttes maailm 
ju keerlebki meie ümber, kogu meie elu. Mis siis 
sellest, et kiretult teadaolevat vaadeldes ja puhta 
mõistusega analüüsides saab üksnes nentida, 
et oleme üksnes vooluga kanduv ja kohati vastuvoolu 
ujuda ning põigelda üritav osaline tulvavees.

Läbi aegade olen kasutanud oma maalide verbaalse 
tugistruktuurina, viitevõrgustikuna ka mind mõjutanud 
teoste (kunst, muusika, raamat, film jm) pealkirju. 
Teose pealkiri on minu jaoks sama oluline kui pilt ise: 
selle kaaslane, paariline, nimetaja, tõlgen daja, suunaja, 
vastanduja. Kuid minu „ammuta mine“ sõnade varamust 
ei puuduta üksnes pealkirju, teoste nimetamist – 
märksõnad, lausekatked, hüüatused, kirjeldused on 
ka sisendiks mu pildikeelde, käekirja, kujunditesse… 
Tahtes oma loomingus käsitleda eelkõige eksistent-
siaalseid, inimlikku olemist ja maailma puudutavaid 
küsimusi, kujuneb nõnda minu jaoks teatud tekstina 
käsiteldav toor materjal, mis värvide ja muu materjali 
vahendusel maalimise protsessis nähtavaks saab.

1 Arvo Pärt. Päevikud. Erle Veber (režissöör). 
Eesti Rahvusringhääling, 2020.



Aastal 2008 olen ma kirjutanud: „Kusagil, kõige alguses on 
loomise hetk. Mitte illusioon, vaid esimene pilk, äratund-
mine. Vaata, see on hea. […] Töötades keskendun ma 
sellele hetkele, mil varjatu muutub nähtavaks, kujuteldav 
saab reaalseks. See on justkui viibimine aja piiril, kus 
tulevik kujuneb minevikuks. Oma ainese ammutan 
enesest ja ümbrit sevast, üldisest voolust. Mäng värvide 
ja vormidega on siin pigem vahendiks kui eesmärgiks.“

Tõepoolest, vahel käivitab mind maailmavalu, 
teinekord mõni vilksamisi märgatud proosaline 
motiiv, inimlik puudutus või lühike lause, kummitama 
jääv sõna või helikatke. Vahel sünniks töö justkui 
tühjusest, milles kõik hakkab alles tekkima.

Stephen Kingi novellil rajaneva õudusfilmi „Langoljeerid“ 
(1995, režissöör Tom Holland) lõpuosas jõuavad katast-
roofilises ajanihkes ellu jäänud peategelased mahajäetud 
lennujaamas tagasi reaalsusse nii, et vahepeal juba 
lootusetult õmblustest kärisenud ja kahvatunud- 
kuhtunud tegelikkus omandab loetud minutite jooksul 
taas värvi ja lõhnad, õhk hakkab liikuma, justkui udust 
ilmuvad terminalis sagivad inimesed ning paisub häälte 
paabel – ja mõne hetke pärast on kõik nii tavaline…

Minu lähenemine on pooleldi alateadlik – alustades 
tööd esialgse mõtte või nägemuse kallal, lasen 
protsessil ennast kaasa haarata ja nii juhib teos ise 
mind oma täieliku lõpetamiseni. Mittekujutavast 
materjalist vormub kujutav ja tähenduslik, sümbolites 
põimub kultuuriline isiklikuga. Vahel viitan ka teiste 
autorite teostele, puudutan suuri lugusid ja nimesid 
ajaloost – teemasid, mis on puudutanud paljusid.

Nii huvitab mind viimaks ikkagi elu, mida elame 
siin ja praegu – olles jõudnud pärale minevikust 
ning suundudes paratamatult järgmisse hetke, 
homsesse päeva –, ikka üksinda ja üheskoos.



Kuraator: Joanna Hoffmann

Graafiline disain: Maris Lindoja

Näituse toimkond: Richard Adang, Nele Ambos, Tanel Asmer, Kaarel Eelma,  
Indrek Grigor, Margus Joonsalu, Jaanika Kuznetsova, Kristlyn Liier, Katrin Lõoke,  
Anti Saar, Kristel Sibul, Peeter Talvistu, Kristo Tamm, Ago Teedema, Mae Variksoo

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital


