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LÕUNA-EESTI MAASTIK KUJUTAVAS KUNSTIS

Tiiu Talvistu

Sissejuhatus

Sissejuhatavalt tuleks vaadata, millist piirkonda Eestis on traditsiooni-
liselt nimetatud Lõuna-Eestiks. Seejärel on võimalik uurida, millise piir-
konna kujutusi me kujutavas kunstis seome just Lõuna-Eestiga. Rootsi 
aeg tõi kaasa Eesti alade jagunemise Eestimaa kubermanguks ja Liivimaa 
kubermanguks. Viimase alla kuulusid ka Tartu ja Pärnu maakond, nende 
keskus asus Riias. Vaid Setumaa oli Venemaa valduses. Meie varasemas 
ajaloos toimus praeguse Eesti territooriumi jaotus Eestimaaks ja Liivi-
maaks. Järgnenud Põhjasõda viis nii Eestimaa kui ka Liivimaa Venemaa 
võimu alla, suures joones jäi püsima juba Rootsi ajal kujunenud haldus-
jaotus. Liivimaa maakondade arv suurenes, loodi juurde ka Viljandi ja 
Võru maakond. Selline jaotus püsis kuni Tartu rahulepinguni, mis sõlmiti 
Eesti Vabariigi ja Venemaa vahel. Eesti Vabariik sai selle tulemusel enda 
valdusesse ka setude asustusala Petserimaal. 

Millised piirkonnad siis moodustavad Lõuna-Eesti? Laias laastus võib 
öelda, et Lõuna-Eesti hõlmab maa kaguosa, mis ulatub Sakala kõrgus-
tikust ida poole, Vooremaani põhjas ning Haanja kõrgustikuni kagus. 
Maakondlikult jaotuselt kuuluvad sinna alla Jõgeva, Põlva, Tartu,  Viljandi, 
Valga ja Võru maakond.

Olles pannud paika ala geograafi lised piirjooned, tekib küsimus, et 
kuidas saaks kujutavas kunstis iseloomustada üldnimetust Lõuna-Eesti 
maastik. Meis kõigis võib see tekitada erinevaid kujutelmi, aga kas on 
midagi, mis neid vaateid võiks ühendada, et neid saaks viia ühise nime-
tuse alla? Tänapäev on sellise uurimise protsessi teinud tunduvalt lihtsa-
maks, kuna internet annab selleks head võimalused. On ju arvuti vahen-
dusel võimalik pildiliselt saada ülevaade neist vaadetest, mida kunstnikud 
on nimetanud Lõuna-Eesti maastikeks. Kõige käepärasem on Eesti Muu-
seumide Veebivärav (muis.ee). Sisestades otsinguks märksõna Lõuna-
Eesti maastik, saame meie kahe kunstimuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi 
(EKM) ja Tartu Kunstimuuseumi (TKM) kogudes olevate samanimeliste 
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tööde loetelu, millel paljudel lisatud ka visuaal. Kas neis vaadetes on ühi-
seid jooni, mida saaksime pidada iseloomulikuks enamikule kujutistest, 
mis aitaks luua ettekujutust tüüpilisest Lõuna-Eesti maastikust?

Sissejuhatavalt nimetasin ma Lõuna-Eestiks piirkonda, mis piirneb eri-
nevate kõrgustikega. See toob kohe esile ühe kindla tunnusjoone, et ena-
masti on tegu künkliku maastikuga, just siin asub ju ka Eesti kõrgeim tipp 
Suur Munamägi. Vaadates statistikat leiab veel ühe iseloomuliku tunnuse. 
Nimelt on Lõuna-Eesti üks rikkamaid järvede alasid, siin asuvad neist 
ka suurimad – Võrtsjärv ja Pühajärv ning osaliselt ka Peipsi. Tüüpiline 
Lõuna-Eesti maastikuvaade peaks kujutama seega kuppelmaastikku selle 
vahele peidetud veesilmadega. Järgnevalt vaadeldaksegi ajateljel, kuidas 
seda kujutavas kunstis on jäädvustatud.

Maastikumaal ajateljel

Esmalt vajab vastamist küsimus, millal hakkasid siinsed kunstnikud 
oma loomingus tähelepanu pöörama maastikule kui iseseisvale kujutava 
kunsti ainesele. Terves Euroopas saavutas maastikumaal alles 19.  sajandil 
eraldi seisva kunstižanri staatuse. Samal ajal pöörasid ka siinsed  baltisaksa 
kunstnikud pilgu kohaliku peisaaži võludele. Just siis hakkasid baltisaksa 
kunstnikud jäädvustama usinalt nii linnavaateid kui ka looduslikult 
 kauneid paiku Eesti- ja Liivimaal. Erilist populaarsust kogusid 19. sajandi 
keskel graafi lised mapid, kuhu koondati toonast vaategraafi kat (Vues 
pittoresques), mis iseloomustas enne fotograafi a levikut inimeste vaja-
dust kaunite vaadete järele nii turismipaikadest kui ka koduümbrusest. 
1866. aastal ilmus graafi k Wilhelm Siegfried Stavenhageni album „Liivi-
maa vaated“ („Album Livländischer Ansichten“). Antud ajast leiab ka 
üksikuid näiteid maali alalt. Eugen Dücker kergitas lokaalse paikkonnaga 
seotud maastikuvaate kunstilises mõttes uuele tasemele. Tema ees märgiks 
ei olnud enam ideaalmaastiku jäädvustamine, vaid konkreetse paikkonna 
omapära kujutamine. Nii valitigi Eestimaalt pärit mees Düsseldorfi  
Kunsti akadeemia maastikumaali stuudiumi juhatama. Temalt pärinevad 
ka mitmed Eestimaa vaated ning üks neist kannab nimetust „Lõuna-Eesti 
maastik“ (EKM).

Eesti soost kunstnike maaliloomingust saame hakata rääkima 
19. sajandi teisest poolest. Neist esimene professionaalina läbilöönud 
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maali kunstnik Johann Köler pärines küll Lõuna-Eestist Suure-Jaani 
lähistelt, kuid tema sünnikodu jäädvustus ei vasta just sellele, mida me 
otsime ühest n-ö tüüpilisest Lõuna-Eesti maastikust. Tema kaasaegne 
Karl Maibach on aga jäädvustanud ilmselt ühe esimese eesti kunstnikuna 
Pühajärve. Järgnevad suurnimed vennad Paul ja Kristjan Raud ning Ants 
Laikmaa on oma loomingus põlistanud aga teisi Eestimaa piirkondi, päri-
nesid ju vennad Virumaalt ning Laikmaa Lääne-Eestist.

Lõuna-Eesti maastiku võidukäik meie maalikunstis saab alguse 
20. sajandil. See on seotud ehk praegu enim kõneainest pakkuva kunst-
niku Konrad Mäe loominguga. Konrad Mäge võib suisa nimetada kresto-
maatiliseks erinevate Eestimaa piirkondade looduse jäädvustajaks. Tema 

„Saadjärve maastik“ (1923–1924), Konrad Mägi. Tartu Kunstimuuseumi esi-
algne kunstikogu.
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Lõuna-Eesti vaadetes leiame kõike seda, mida me antud piir konnale 
iseloomulikuks peame. Näeme panoraamseid kuppelmaastikke nende 
vahel lookleva tee ja sinetavate järvesilmadega („Lõuna-Eesti maastik“, 
1915‒1917, EKM; „Teel Viljandist Tartusse“, 1915‒1916, EKM; „Sügis-
maastik“, 1912‒1913, TKM). Just need vaated võiksid olla siis need tüüpi-
lised Lõuna-Eesti maastikud, mida toetavad ka teiste kunstnike poolt 
pealkirjastatud analoogsed maalid, kus silma ees rullub lahti siinsele 
paikkonnale nii iseloomulikuks peetud kuppelmaastik metsatukkade ja 
veekogudega.

Konrad Mägi on jäädvustanud ka Lõuna-Eesti teisi piirkondi – 
 Otepääd, Pühajärve, Viljandi- ja Võrumaad, Kasaritsat –, tuues välja 
nende lokaalse eripära. Tema looming on suurepäraseks teejuhiks, et 
uurida nende paikkondade iseloomulikke jooni. Seega on Mägi oma 
Lõuna-Eesti maastikega väärikas alguspunkt järgnevatele kunstnikele. Ta 
oli üks initsiaatoreid kunstiühingu Pallas asutamisel, mille kõige olulise-
maks väljundiks sai samanimelise kunstikooli loomine. Kooli esimeseks 
juhatajaks oli Mägi isiklikult. Siis võiks justkui lihtsustatult öelda, et läbi 
kooli lõi ta koolkonna, kelle üheks lemmikteemaks kunstis oli maastiku-
maal ning kitsamalt võttes Lõuna-Eesti maastik. 1920. aastatel paiknes 
pallaslaste suvine praktikapaik Saadjärve ääres, kus harjutati kätt loodu-
ses maalimisega ning sealt pärinevad ka Mägi enda viimased maastiku-
vaated („Saadjärve maastik“, 1923‒1924, TKM; „Saadjärv“, 1923‒1924, 
EKM).

Lõunaeestlaste loomingulisus

Täpsemalt on püütud kaardistada, kuidas Eestis piirkondlikult jaguneb 
kirjanike ja luuletajate arvukus. Märt Karmo on oma uurimuses (Karmo 
1971) jõudnud tulemuseni, et see on enam-vähem tasakaalus, kuid 
 poeetide osas kaldu Lõuna-Eesti poole. Kunstnike osas ei ole sellist üle-
lugemist seni tehtud. Vaatasin kiirelt üle Pallase lõpetajate sünni kohad 
ning jõudsin tulemuseni, et Tartumaa ja Tartu jagasid esikohta kahekümne 
kuue esindajaga, Lõuna-Eesti teistest piirkondadest ehk Viljandi-, Valga- 
ja Võrumaalt on pärit kokku kaksteist kunstnikku. Samas ei ole aga kõigi 
kunstnike sünnikohad teada, seega on raske otsustada, kas 79 kooli-
lõpetaja seas domineerisid just Lõuna-Eestist pärit õppurid. Ehkki arvud 
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ei ava enamasti asja sügavamat olemust, peab samas tõdema, et enamik 
meie meretemaatikaga tegelejatest on tõesti pärit kas Saaremaalt või siis 
Põhja-Eesti rannikult.

Kirjanik Friedebert Tuglas, kes on sündinud Ahja mõisa mail, on 
suure päraselt sõnadesse pannud selle, mis tema jaoks on Lõuna-Eesti 
(Tuglas 1914: 10–11): „Pinna, looduse ja osalt kliima poolestki võiks meie 
maa suurtes joontes kahesse osasse jagada Tallinnamaaks ja Riiamaaks. 
[…] Nende aineliste lahkuminekute järele on kujunenud aastasadade 
jooksul aga ka rahva psühologia. Näib nagu oleksivad maa looduslikud 
lahkuminekud meil hoopis kaks raassi sünnitanud, nende üksikuid liik-
meid hoopis isesuguste kunsti-kalduvustega varustades. […] Nii on kõik 
meie väljapaistvamad realistid ja naturalistid Tallinnamaalt või selle piirilt 
pärit, kus maa on lausk, liivane, soone, kus rahvas tegelik, igava-võitu ja 
nähtavasti väheste muusikaliste kalduvustega. […] Teiselt poolt aga jälle 
kuuluvad peaaegu kõik romantikerid, kõik tähelepandavamad luuleta-
jad Liivimaale […] Tallinnamaa rahval on midagi pietistlikku, puritan-
likku, rütmust, värvi ja elurõõmu keelavat juba veres. […] Selleasemel 
on aga [Lõuna-Eesti] rahvas elurõõmus, elu-mööndav, fantasia-rikas; veel 
nüüdki lüüakse sääl kandlid ja lauldase suve ööd läbi.“ Need read päri-
nevad 1914. aastal trükitud Juhan Liivi monograafi ast. Liiv sündis samuti 
Lõuna-Eestis, Alatskivi mail, kus Peipsi oli kiviga visata ning künklik 
maa oli muutunud lausikuks. 

Ajastu jälg kunstnike käsitlustes

Lõuna-Eesti maastikusse on ikka vilksatanud ka töised stseenid, mis on 
enamasti seotud maatöödega, 1920. ja 1930. aastatel just talumaja pida-
misega. Nende tegevuste fooniks on aga siinne künklik maastik. Kõige 
mastaapsem oli 1942. aastal graafi k Eduard Rüga ettevõtmine, kellelt 
 valmis värviline puugravüüride mapp „Lõuna-Eesti inimene ja loodus“. 
Isegi siinsed majad omasid sootuks teissugust koloriiti kui Põhja-Eesti 
omad, kus domineeris hallikas paas. Kasutati ju siin materjalina koha-
likku punakat savi, millest valmis enamik abihooneid. Savist valmis-
tati ka  telliseid. Nii kerkisidki siin mitmed tellisarhitektuuri näited, kus 
kiriku torne ehtisid sageli kuked, samas kui Põhja-Eesti kirikute tipus 
 domineeris rist.
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Lõuna-Eestis on olemas ka oma piirkondlikud eripärad, ei saa ju 
 Peipsiveert kujutada nagu Pühajärve või Haanja kõrgustikku. Tegelikult 
tõestas seda juba Konrad Mägi oma erinevate paikkondade jäädvusta-
misega.

Kas on erinevad ajastud vajutanud oma jälje kunstnike käsitlustele? 
Sõjaaeg keeras näiteks paljude maalijate paletti justkui sordiini alla, domi-
neeris tuhmjas koloriit, mis kohati muutus suisa rusuvalt hallikaks. Neid 
meeleolusid kannavad endas veel ka sõjajärgsete aastate maastikuvaated. 
Heaks näiteks on kunstnik Elmar Leppiku maal „Otepää maastik“ (1947, 
EKM). Tegu on maalijaga, kes 1949. aastal kaotas oma elu Pühajärves.

Paikkonna võidukäik maalis jätkus ka nõukogude ajal. 1950. aastaid 
iseloomustab kergelt impressionistlik, kuid detaile järgiv laad. Pööre 
käsitlus laadis saabus kümnendi lõpul, kui vorm muutus üldistavaks ning 
kupleid ja järvesilmi raamistas sageli mustjas kontuur. Selles võtmes 
on maalinud otepäälane Enn Volmer („Lõuna-Eesti maastik“, u 1965, 

„Pühajärve motiiv õhtul“ (1966), Johannes Uiga. 
Erakogu, allikas: https://www.e-kunstisalong.ee
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EKM), kes – omamata kunstiharidust – jõudis tänu tema sõpruskonda 
kuulunud Tartu maalijate abile tunnustatud tegijate ridadesse. Paikkonna 
võlu kunstnike seas aga ei kahanenud, vaid pigem laienes. Paljud kunst-
nikud soetasid siinsetesse looduskaunitesse paikadesse endale suvekodud. 
Enamiku hilispallaslaste (nii on nimetatud Tartu Riiklikus Kunstiinsti-
tuudis õppinuid, kelle õpetajateks olid endised pallaslased) meelisžanriks 
oli maastikumaal, milles domineerisid just erinevad Lõuna-Eesti  vaated. 
Ühed andunumad paikkonna kujutajad olid Harri Pudersell ja Kalju 
Nagel. Eraldiseisvaks fenomeniks oli aga Tartus Emajõe ääres sündinud 
Johannes Uiga, kelle armastuseks kujunes Pühajärv. Nii on kunstnik ühele 
maalile paigutanud nii naisakti kui ka Pühajärve vaate („Lamav akt Püha-
järvega“, 1988, erakogu). 2018. aastal avati kunstniku mälestuseks tema-
nimeline pink Pühajärve kaldal.

Eriilmeline teekond läbi Lõuna-Eesti

Kunstnikud on jäädvustanud ka teiste siinsete paikade eripära. Üheks 
armastatumaks kohaks kujunes ka Valgemetsa ja seal läheduses paik-
nevad Suur ja Väike Taevaskoda, kus taas paljastub Lõuna-Eestile omane 
 punakas liivakivi. Mitmed kunstnikud elasid suviti oma siinsetes maa-
majades, et siis sügise hakul taas linna tagasi pöörduda. Enim on Ahja jõe 
suletud vaateid jäädvustanud Valgemetsas suvekodu omanud kunstnike-
paar Linda ja Elmar Kits, viimane oli ka kirglik kalamees (nt Linda 
 Kits-Mägi „Ahja jõgi sügisel“, 1965, EKM).

Petserimaal köitis aga 20. sajandi esimese poole kunstnike meeli siinne 
klooster oma sibulakuplitega. Nii korraldasid pallaslased Karl  Pärsi mägi, 
Kristjan Teder ja Eduard Timbermann 1934. aastal jalgsimatka läbi Lõuna-
Eesti Petserisse. Sealse paikkonna eripära on jäädvustanud ka hilisemad 
kunstnikud Nikolai Kormašov ja Raivo Korstnik. Eduard Rüga pöörab 
oma mapis tähelepanu setu rahvariiete eripärale, mille  tunnuseks on 
 naistel suured sõled ja punasest lõngast kastpistetehnikas tehtud  tikandid. 
Tema puugravüüris „Setu laat“ (1943, EKM) on jäädvustatud ka teine 
käsitöö haru, mille poolest setud kaugemates kantides tuntud olid. Need 
on punakaspruunist savist valmistatud potid-kausid, mis toovad kohe 
meelde lauluread „Setokõsõ sõitsivä Võõbsult potikuurmaga“.
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Meie kõrgemat mäge Suurt Munamäge on humoorikas võtmes jääd-
vustanud Ellinor Aiki, kes vaatamata haigetele jalgadele osales kõigil 
 toonase Tartu Kunstnike Liidu väljasõitudel. Ta sooviks oli olla  looduses 
ja korjata sealt motiive oma maaliloominguks (nt Ellinor Aiki „Suur 
Munamägi“, 1965, TKM). Väliseestlane Mai Järve Vomm on oma Otepää 
vaates lähtunud legendaarsest sinimustvalge lipu õnnistamisest Otepää 
kirikus 4. juunil 1884 („Otepää“, 1984, TKM). Maal on valminud ajal, kui 
kodueestlased ei saanud selle värvikombinatsiooni kujutamisele mõeldagi.

Peipsi ääres on maastik muutunud lausikuks ja kruusatee lookleb 
rahulikult heinamaade vahel, kuplid on kadunud ning vaade muutu-
nud  line aarseks. Vaadates järve mõõtmatut avarust, kus silm ei seleta 
vastas kallast, on minule kui tartlasele Peipsi alati tundunud lõuna-
eestlaste merena. Siinse kandi eripära, mille võiks kokku võtta kui vaikse 
 kulgemise, on kõige ehedamalt lõuendile pannud Imat Suumann  („Maastik 
kruusateega“, 2006, erakogu).

Igast paikkonnast Lõuna-Eestis võiks leida vaid sellele kandile ise-
loomu likke jooni, nii rullubki lahti pildiline teekond mööda siinseid 
 erinevaid maakondi. Ametlik kunstipoliitika on aeg-ajalt püüdnud läbi 
 tellimustööde rakendada Lõuna-Eesti maastikku ka oma vankri ette. Tuleb 
tõdeda, et kunstnikud ei ole neis töis latti alla lasknud ning tulemused 
on maaliliselt nauditavad. Olgu selleks siis 1939. aastal Vanemuise teatri 
tellimusel valminud teosed, Villem Ormissoni „Pühajärv“ ja Aleksander 
Vardi „Otepää maastik“. Või tunduvalt hilisemast ajast Viljandi Ugala 
teatri 1981. aastal valminud uue hoone jaoks kunstnik Olev Subbi maali-
tud „Lõuna-Eesti maastik“ (1983). Toonasele maali vastuvõtu komisjonile 
valmistas tuska maastikusse maalitud kirikutorn, mis ei passinud hästi 
ajastu arusaamadega.

Nüüdsel ajal on maastikumaali žanr tagaplaanile taandunud ning huvi 
selle vastu kahanenud. 

Selline on linnulennuline ülevaade Lõuna-Eesti maastikumaali aren-
gust, selle tegijaist ning eripärastest joontest.
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Tiiu Talvistu: South Estonian landscape in visual arts

South Estonia includes the southeastern part of present-day Estonia, 
stretching east from the Sakala Upland to the Vooremaa in the north, and 
to the Haanja Upland in the south east. It is made up of the counties of 
Jõgeva, Põlva, Tartu, Viljandi and Võru. Landscape painting as an inde-
pendent genre achieved prominence in the 19th century to satisfy people’s 
needs for beautiful views before the spread of photography. The article 
traces the timeline of how Estonian artists have depicted South Estonia 
and its diverse regions (the rolling hills of the Otepää and Haanja Upland, 
the plane meadows of the Peipsi region, Setoland, the south Estonian lakes 
and picturesque river valleys with sandstone outcrops) in the visual arts.

Tiiu Talvistu: Lõunõ-Eesti maastik kujotavan kunstin

Seon kirotusõn piä Lõunõ-Eestis alla täämbädse Eesti lõunõhummogu-
jaon, miä küünüs Sakala korgustigust hummogu poolõ, põh́an Voorõ maani 
ni lõunõhummokun Haani korgustiguni. Maakunnõst käüväq  sinnäq ala 
Jõgõva, Põlva, Tarto, Viländi ja Võro maakund. Maastigumaal nõssi 
umaette kunstisanri staatustõ 19. aastagasaal, et kattaq tarvidust  ilosidõ 
 luuduskaehuisi perrä, miä oll’ inemiisil muidoki olõman jo inne fotograafi a 
levikut. Artiklin kaias aotele pääl, kuis eesti kunstniguq ommaq Lõunõ-
Eestit ja taa esiqsugumaidsi piirkundõ (Otepää ja Haani kõrgustigu kupli-
maastik, Peipsi veere madalaq hainamaaq, Setomaa, Lõunõ-Eesti järveq 
ja maalilidsõd liivakivimüürega jõõoroq) kujotavan kunstin edesi andnuq.




