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August Künnapu näitus «Elujõgi» valmis aastaga

Maalidele jäid elu
värvilised hetked
y Noore kunstniku August
Künnapu uute maalide näitus «Elujõgi» on inspireeritud elust. «Elujõgi voolab
täie hooga ookeani poole,»
ütles kunstnik. «Ärge kartke
seda, hüpake sisse.»
R a i m u H ans o n

raimu.hanson@postimees.ee

Näituse kuraator Mare Joonsalu sõnastas August Künnapu
väljapaneku kaks olulisemat
tähendust. Esiteks on see tema
esimene isikunäitus Tartus ja
ühtlasi esimene muuseuminäitus. Teiseks on see viimane väljapanek näitusteprogrammis,
mis valmis eelmise direktori
Reet Margi ametiajal.
Joonsalu sõnul sai näituse
«Elujõgi» suhtes Künnapuga
aasta tagasi kokku lepitud, et
see koosneb uutest töödest,
mida kunstnik maalib aasta
jooksul.
Nüüd välja pandud 21
maali on kuraatori sõnul väga
hea saavutus. «August on tippvormis,» lisas ta.

shooldus

alates

55 €

Tartu Volkwageni keskus
valmistab Teie auto talveks ette!
• Õlivahetushooldus sõiduautodele alates 55 €
kaubikutele ja maasturitele
alates 105 €
• Hammasrihma komplekt koos vahetusega alates 257 €
• Volkswageni originaalakud Economy –20%
• Kvaliteetsed talverehvid ja originaalveljed
soodushinnaga.
• Aasta Auto Pluss kliendikaart TASUTA

Aasta Auto Pluss, Aardla 101, 50414 Tartu. Tel 680 3660
www.aastaautopluss.ee

Lisaks nimetatud kolmele
maalile on Tartuga seotud hetki kahel suurel maalil ja ühel
väiksel. Neid on inspireerinud
siin kunagi tegutsenud autode
remondi- ja katsetehases valminud bussid. Hetki on samuti Berliinist, Varssavist ja mujaltki, nii meie ajast kui ka minevikust.
Teine maaliraamat

Näituse avamisel esitles
Künnapu oma teist maaliraamatut, milles on reprodutseeritud tema loomingut viimasest kaheksast aastast. Esimese
maaliraamatu avaldas ta aastal
2007.
«Stiil ja temaatika on suures osas samad, ja ka positiivne
energeetika ja kärtsud värvid,»
ütles kunstnik. «Erinev on see,
et ma panin uude raamatusse
mõned näitusevaated ja lõppu
kimbukese joonistusi.»
Värskes trükises on esinda-

Gustav Adolfi päeva ja Academia
Gustaviana asutamispäeva tähistamine homme kujuneb suurejoonelisemaks kui eelmistel kordadel. Tartu ülikool ja Tartu linn
teevad seda koostöös Rootsi
suursaatkonna ja Põhjamaade
ministrite nõukogu Eesti esindusega.
6. november on Rootsi kuninga Gustav II Adolfi surmapäev.
Tartu ülikool ühendab selle tänavu ülikooli asutamise 381. aastapäeva tähistamisega. Asutamise ajal kandis ülikool nime Academia Gustaviana.
Selle puhul on homme nii Tartu linn kui ka ülikooli peahoone
ehitud Rootsi lippudega. Plaanis
on mitmeid sündmusi.
Loengutel Paabeli õppehoones
kell 14 on kombineeritud Gustav
II Adolfi valitsemisaja kultuur ja
ajastupõhised kultuurilised etteasted. Lilli asetatakse kuninga ja
Skytte ausamba ette.
Kell 18 on oodatud tartlased
tasuta aulakontserdile «Ah, libertas», kus Martin Bagge ja ansambel Mare Balticum Rootsist
esitavad 17. sajandi rootsi muusikat ja luulet. (TPM)

Jõhvi kontserdimajas saab tänasest vaadata Tartu kõrgema
kunstikooli tudengite, vilistlaste
ja õppejõudude ühisväljapanekut «PingPong». Selle tuumiku
moodustab kuraator Madis Liplapi koostatud näitus, mida oli
võimalik vaadata eelmisel kuul
Tamperes. (TPM)

Aasta jooksul mõtles tallinlasest kunstnik mitu puhku
Tartu peale ja jalutas siin inspiratsiooni saamiseks ringi. Otseselt Emajõelinnale mõeldes
on valminud õpetlase Juri Lotmani ja kunstnik Ilmar Kruusamäe portree ning «Supilinna
kass».
«Augusti modellid ei pruugi ise teada, et neid maalitakse,» ütles Joonsalu. «Ta maalib
mustvalgete fotode järgi.»
Tulemuseks on ometi värvikirevad pildid, mis kiirgavad
heatahtlikkust ja rõõmsat tuju,
neis on huumorit ja irooniat.
Tartu Postimehele oma näitust tutvustades ütles August
Künnapu, et talle meeldib elu
kirjusus. Elu koosneb tema sõnul väga erinevatest hetkedest ja kõik need on tähtsad.
«Ma pidin tegema valiku ja valisin näituseks 21 hetke,» ütles
ta.

Õlivahetu

Gustav Adolfi päev
kujuneb tavalisest
pidulikumaks

Kunstitudengite ja
-õppejõudude töid saab
vaadata Jõhvis

Aasta jooksul

Tartu Postimehele
oma näitust tutvustades ütles August
Künnapu, et talle
meeldib elu kirjusus.
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Vestlusteks pakub ainet
lasteteater

August Künnapu (35) rääkis oma maalidest ja raamatust Tartu
kunstimuuseumi esimesel korrusel näituse avamisel, selja taga
«Supilinna kass» (2013, akrüül lõuendil).
Kristjan Teedema

kas t e ate ?
Pildid ja raamat
• Tartu kunstimuuseumi näitustemajas, raeplatsi viltuse hoone esimesel korrusel saab vaadata August Künnapu maalinäitust «Elujõgi».
• Näitust avades tutvustas kunstnik ühtlasi samanimelist raamatut (pildil esikaas), mille on
kujundanud Piia Ruber ja kirjastanud Menu.
• 159-leheküljelise «Elujõe» on koostanud August Künnapu, tekstid on kirjutanud Mare
Joonsalu, Mehis Heinsaar, Aleksandra Got ja
August Künnapu, tõlkinud Tiina Randviir.
Allikas: Tartu kunstimuuseum

tud tema maaliseeriad sportlastest, kassidest, arstidest, kunstnikest, kirjanikest, muusikutest, arhitektidest ja pärismaalastest, samuti mitmed tellimustööd peredest, õiglusest ja
mitmest muust asjast.
August Künnapu õppis aastail 1997–2001 Eesti kunstiakadeemias arhitektuuri ja 2000
Londonis Slade´i kunstikooli
suvekursustel. Näitustel esineb

ta 1996. aastast. 2007. aastal
pälvis ta Konrad Mägi maalipreemia.
Aastast 2005 on ta toimetanud ajalehte Epifanio. Seni viimane number ilmus kaks aastat tagasi, kuid kunstnik ei välista, et neid tuleb millalgi
juurde.
Näitust «Elujõgi» saab Tartu kunstimuuseumis vaadata
12. jaanuarini.

Teatriteaduse üliõpilaste loož
korraldab ka tänavu vestlussarja, mis seekord keskendub lasteteatrile ja kannab pealkirja
«Kolm õhtujuttu ehk lasteteatrite sümpoosion».
Teatritudengitele ja kõigile
teistele teatrihuvilistele tahetakse tutvustada Eesti lasteteatrit.
Vestlema on kutsutud nii lasteteatri tegijad kui ka uurijad, et
avada erinevaid vaatenurki.
Vestlusõhtud algavad Tartu
Uue Teatri kohvikus 6. ja 25. novembril ning 4. detsembril kell
18.15 ja kestavad umbes poolteist tundi.
Esimese õhtujutu teemaks
homme on lasteteatrite trendid,
tendentsid ja kriitika. Vestlevad
Eesti muusika- ja teatriakadeemia teadur Eva-Liisa Linder ning
teatrikriitik ja -teadlane Rait
Avestik. (TPM)

Luunjas tutvustakse
uut helikunsti
Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus on kavandanud sel hooajal
koostöös Eesti Kultuurkapitaliga
üritustesarja, et kutsuda esinema meie kaasaegseid heliloojaid.
Esimene kohtumine on täna
kell 11 Luunja keskkoolis, kus
tutvustab ennast ja
oma loomingut
helilooja MärtMatis Lill (pildil).
Kultuuri- ja vabaajakeskuse direktori Toomas Aru
teatel seob teda Luunjaga heliteos «Saturni rõngad», mille ta
kirjutas Estonia klaveri looja
Ernst Hiisi auks.
Samas sarjas kohtuvad Luunjas muusikahuvilistega ka Peeter
Vähi ja Sven Grünberg. (TPM)

