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Pärnu kunst jõudis Peterburi ja
Limbažisse
Anu Jürisson
anu.jyrisson( at)parnupostime es.ee

Kui Pärnus näeb sel kevadel mitmes majas – kunst nike majas ja
teatris – Peterburi kunst i, siis Pärnu lähedal elav Tiina Ojaste sõit is
oma maale näitama Neevalinna.

Ojaste viis Pete rburi linnaosa kultuurimajas avatud näituse le 23 maali,
mille põhite ema talle hinge lähedane: naise d, ne nde sise maailm ja se lle
kaudu meid ümbritseva mõtestamine . Lapse põlve s nähtud Pe terburist
inspire eritud maalile pani ta pe alkirjaks “Pääse mine ime de maale”.
“Eks lapse põlve s olnudki Pete rburi imedemaa, kus nägi väga palju ilusat.
Mõnikord on ime de maa küllaltki lähe dal,” muheles Ojaste . “Kunagi
nooruses sai väga palju käidud tollases Leningradis, ime tle tud sealset
Ermitaaži, kaunist linna ja e riti jäid mee lde kaunid metallpitsid. Se etõttu
oli mulle Pe terburis näitust te ha suur rõõm.”
Ojaste sõnul oli kohalike vastuvõtt väga soe.
“Tunti huvi, kas nüüdne Pe terburis käik samuti mõjutab minu loomingut.
Vastasin, e t kindlasti lisandub se lle st ja teiste st käikudest Pete rburi
inspiratsiooni. Inimese d tundsid rõõmu, et nad on käinud Eestis. Muidugi
sai ne id kutsutud, e t tulgu järgmine kord pe ale Tallinna Pärnusse gi,”
rääkis kunstnik.
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Kohtumisel koos Ne evalinnas elava ja tänavusest Klaudia Taevi noorte
ooperilauljate konkursistki osa võtva baritoni Mihhail Gavriloviga
muusikalise etteaste te inud Toomas Kute r lausus, e t Ojaste näitus sai
te oks kuus aastat ke stnud proje kti “Kultuurimissioon” raame s. Se da on
Kute r Gavriloviga kahekesi vedanud ja teinud üle tosina kultuuriürituse nii
Eestis, Venemaal kui mujal Euroopas.
“Tiinal on põne vad e rksavärvilise d te ose d huvitava allte ksti ja sisuga, nii
te kkis idee pakkuda te ma töid vaadata Peterburi publikule, se st
Ne evalinnas on palju kultuuri armastavaid inime si ja tegu on Eestile kõige
lähe mal asuva me tropoliga,” avaldas Kute r.
Sel kevadel said Ojaste loominguga tuttavaks Läti Limbaži e lanikudki.
Kuna sealses muuseumis näituse avamine sattus ülestõusmispühade ae ga,
haakusid Ojaste Fabergé munade st inspiree ritud maalid hästi te emaga.
Kunstnik oli positiivselt üllatunud, et info Fabergé pere konna se otuse st
Pärnuga oli Lättigi jõudnud.
Ojaste võttis Se ljame tsa koduateljee st Lätti kaasa mõne me rete emalise
maali ja linnavaate dki, mis tutvustaksid me relinna Pärnut.
Lätis e i ole tal isikunäitust vare m olnud, kuid 1987. aastal e sine s ta Tartu
kunstnike ühisnäitusel Valmie ras. Limbažisse sattus ta näitust tegema
Kure ssaare linnuse s tegutse va Raul Salumäe algatusel.
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