SKULPTOR
ERNA VIITOL 100
(10. 5. 1920 – 11. 11. 2001)

3. augustil 1939 Rootsis
(Ludmilla Krastina pastelljoonistus)
100 aastat tagasi 10. mail 1920 nägi Valgamaal Lõve vallas Helme kihelkonnas Ala (praegu Liva) külas Käära talus
Jaan ja Lydia Katariina Juhansoni viienda lapsena ilmavalgust Erna Ludmilla.
Juhansonide (erinevatel aegadel ka Johansson, Juhhans(s)on, Johanson) suguvõsa põlvnes Lõvelt Vanipää talus
elanud vabadest talupoegadest, kes Põhjasõja ajal kaotasid oma privileegid. Üks neist tuli Põhjasõja järel 1725.
aastal asutatud Käära tallu, teised läksid mujale. 1882. aastal ostis Käära päriseks Erna Viitoli vanaisa Tõnis
Juhanson (1849–1905), kes oli abielus Lõve kooli juhataja Jaan Proosa tütre Mariega. Põltsamaalt Umbusist pärit
Proosad olid põlvest põlve kooliõpetajad: Marie isa ja isa vennad tulid Helme kihelkonda kooliõpetajateks 19.
sajandi keskel.

Käära talu

Õed Erna ja Hilja 1931. aasta detsembris

Juhansonide pere 1922. aastal (Erna on ema süles)

Erna 19-aastaselt Käära aknal

Tädide pulmas naabertalus Võndrel 1928. aastal (Erna ees paremalt esimene)
Kooliõpetajate suguvõsast põlvnes ka Erna Viitoli ema Lydia Katariina Juhanson (sündinud Hiiop) (1890–1963),
kelle vanaisa oli rahvusliku liikumise ettevõtmistes osalenud koolijuhataja ja kirjamees Märt Jakobson (1828–1904).
Pärast Patküla Algkooli lõpetamist astus Erna Juhanson Tõrva Gümnaasiumi, kuid enne kooli lõpetamist
otsustas ta Tartusse suunduda, lõpetades 1939. aastal eksternina Tartu Poeglaste Gümnaasiumi. Samal suvel sõitis
ta Rootsi. Seal leidis ta tööd koduabilisena, õppides samal ajal Viggbyholmi Örjansgårdeni Vabakoolis joonistamist,
akvarelli, modelleerimist, antroposoofiat ning võõrkeeli. Tema esimeseks skulptuuriõpetajaks oli Viktor Penzias.
1940. aasta kevadel, pärast baaside lepingut, otsustas Erna Juhanson kodumaale naasta. Oli lihavõttepühade
aeg ja laev jäi jäävangi ning murdus pooleks. Jäälõhkuja Suur Tõll abil toimetati reisijad Tallinna. Mingit paanikat
ega ohtu reisijate elule laeval ei tekkinud.

Rootsis 1939–1940

Samal 1940. aasta sügisel astus Erna Juhanson Tallinna Toitlustustehnikumi. Sõja ajal viibis ta kodutalus ning
aitas teha põllu- ja talutöid.
1944. aastal astus ta Tallinna Rakenduskunstikooli, et õppida skulptuuri. Eksamitööks oli modelleerida mehe
mask ilma modellita. Skulptuuri erialal tuli õppida kuus aastat, selle aja jooksul muutus korduvalt ka õppeasutuse
ametlik nimi. Erna Juhanson lõpetas Ferdi Sannamehe õpilasena Tallinna Riikliku Kunstiinstituudi 1950. aastal.
Tema diplomitööks – nagu ta ise oma mälestuskatketes on kirjutanud – oli „modelleerida Suures Isamaasõjas
langenute monumendi kavand koos suurte skulptuuridega“.
Instituudiaegne
sünnipäevapidu

Isa Jaan Juhanson (Liva külavanem)
Erna Juhanson
pärast talu äravõtmist
instituudi ajal
Ema Lydia Katariina Juhanson

Erna Viitoli (Johansoni) pliiatsijoonistused

Oma kunstnikuteed alustas Erna Viitol vabakutselise skulptorina. Vabariiklikul kunstinäitusel esines ta esimest
korda 1952. aastal kompositsiooniga „Varss“.
1949. aasta aprillis abiellus Erna Juhanson samal kevadel Tartu Ülikooli veterinaariaosakonna lõpetanud Ervin
Viitoliga, oma klassivennaga Tõrva Gümnaasiumist. Elama asuti Tallinna külje alla Kanama lähedale Saue külla
rajatud veterinaarjaoskonda.
1952. aasta jaanuaris sündis tütar Rhea, 1953. aasta detsembris Livia. Kuna kodus kunstnikutööd teha oli
keeruline, jätkas Erna Viitol 1950. aastate keskel tööd toonases Võidu väljak 6 asunud skulptorite ühisateljees.
Trotsides olusid – maalt linna tuli sõita kahe bussiga, õhtul koju sageli ka „hääletajana“ – esines ta iga-aastastel
kevad- ja sügisnäitustel ning ka vabariiklikel näitustel.

Erna ja Ervin Viitol Pikasillas
31. juulil 1949

1968. aastal

Tüdruk hanepojaga

Saue veterinaarjaoskonna maja
(1960)

Tütardega 1960. aastal

Kunstnike Liidu liige sai Erna Viitolist 1959. aastal. Selleks ajaks olid sündinud
figuraalskulptuurid „Külvaja“ (kips, 1957. Tartu Kunstimuuseum), „Kettaheitja“
(1959. EKM), „Torupillimängija“ ((kips, 1958. Eesti Teatri-ja Muusikamuuseum;
2001 pronks Riidaja külas Torupillitalu õuel), „Veterinaararst R. Raja“ (šamott, 1958.
EKM), „Kolhoosi vana aednik“ (šamott, 1959. Tallinna Kunstihoone Fond), „Noortööline Maie“ (kips 1959, marmor 1960. EKM), Ellen Niit (kips, 1959. Eesti
Kirjandusmuuseum; pronks 2009 Ungaris Kiskőrösis Sándor Petőfi majamuuseumi aias) jpt. Maateemat täiendasid „Lambapügaja“ (šamott, 1961. Erakogu),
„Maisikasvataja“ (kips, 1966. Erakogu), „Linnutalitaja“ (šamott, 1962. Erakogu).
1950.–1960. aastatel valmisid ka pereliikmete portreed: õe Hilja Paesalu („Naine
rahvusliku peakattega“, šamott, 1959. EKM), õetütre, noore teadlase Ello-Rahel Paesalu
(terrakota, 1967. Tallinna Kunstihoone Fond), ema (keraamika, 1967. EKM) vendade
Ferdinandi (pronks, 1968) ja Antoni (Indoneesia puu, 1970) ning abikaasa portreed.
Tol perioodil algasid ka katsetused keraamiliste väikevormidega. Säilinud on nirgi,
pingviini ja kaelkirjaku kujud (erakogu),1950-ndate lõpul valminud väikevorm
tüdrukust ja hanepojast „Ei tohi!“ jõudis Eesti Tarbekunstimuuseumi fondi, kuid on
hävinud.

Torupillimängija kuju Tõrva Kirik-kammersaali ees 2000. aasta näituse ajal
ja torupillimängija kuju avamine 2001. aasta suvel Riidaja Torupillitalus

Ellen Niit

Juta Hook (Kivimäe)

Koos abikaasaga Võidu väljaku ühisateljees
1968. aastal Horand Friedrichi portree juures

Noortööline Maie

Abikaasa Ervin, tütrepoeg Anton ja linnuga naine

Erna Viitoli kõige viljakamad loometööaastad olid 1959–1971.
Siis valmis tema üks tuntumaid teoseid: päikest pea kohal hoidva
tütarlapse kuju „Hommik“ (epoksüüdvaik, 1967. EKF), „Tüdruk
tuviga“ (epoksüüdvaik, 1969), „Unistaja“ (1969, klaasplast.
Tartu Kunstimuuseum), figuraalkompositsioon „Kalurid“ (kips,
1967. Tallinna Kunstihoone Fond, pronks 1991. aastani Kirovinimelise kalurikolhoosi skulptuuride pargis), „Õhtu“ (šamott, 1970
(kadunud)), „Ema ja laps“ (pronks, Tallinna Kunstihoone Fond,
praegu Harjumaal Kiili kool-lasteaia ees), Dresdeni ooperilaulja
Horand Friedrichi (1968, põletatud savi. EKM), kirjanik Heino
Kiige (glasuuritud keraamika, 1964. Tallinna Kunstihoone Fond)
ja Juta Hoogi (tulevase kunstiteadlase Juta Kivimäe) portree (kips,
1971, marmor, 1973. EKM).
Jätkus jõudu ja tahet katsetada ka graniidiga, mida peetakse
kõige raskemini töödeldavaks materjaliks: nii sündis 1961. aastal
abikaasa punasest graniidist portree (erakogu). Tänu heale
abilisele, 1970. aastate alguseni Tallinna Riiklikus Kunstiinstituudis
skulptuuri õppinud Mikko Koppalinile (praegu Karjalas
Petroskois elav skulptor) sündis mitu vaskplekist seinapannood:
„Aednikud“ (asukoht teadmata), „Keskpäev“ (Mõdriku tehnikum),
„Rahu rahvastele“, „Medõde“ (mõlema asukoht teadmata).

Tütrepojad Jaan ja Kaarle koduaias
linnutalitaja skulptuuri juures

Anton Juhanson

Tõrva linna sepp
Karl Woldemar Wihtol

Gruusia teeneline teadlane
Dianoz Ahrahadze

Ferdinand Juhanson

Noormehe pea (1971)

Professor Hakon Westermarcki
modelleerimas (1989)

Ellen Niidu pronksskulptuuri avamine 31. juulil 2009 Ungaris Kiskőrösis Sándor Petőfi majamuuseumi aias,
kuhu püstitatakse Petőfi tõlkijate kujud

1970. aastate teisel poolel keskendus Erna Viitol portreeloomingule. 1978. aastal valmisid soome-eesti kirjaniku
Aino Kallase (marmor, 1978. Eesti Kirjandusmuuseum), viiulikunstnik Niina Särevi (pronks, 1975. Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseum), kirjanik Lilli Prometi, graafik Silvi Väljali, tütar Rhea ja mitmed teised portreed. 1980. aastate
lõpus – 1990. aastate algul lisandusid uus portree Ellen Niidust (marmor) ja tütar Livia portree (marmor, 1990.
EKM). Erna Viitoli viimaseks tööks jäi Soome Veterinaariainstituudi rajaja professor Hakon Westermarcki portree
(pronks, 1991), mis paigutati 1992. aastal Helsingisse Soome Veterinaariainstituuti.
Erna Viitol osales eesti kunstielus ligemale nelikümmend aastat. Ta on rohkem kui saja skulptuuri autor.
Kunstiteadlase Juta Kivimäe sõnul on ta oma parimates portreedes loonud suure üldistatud vormilahenduse,
tabades ära need olulised karakteersed jooned, mis modelli nägu ilmestavad ja talle isikupära annavad. Juta
Kivimäe sõnul ei maksnud Viitoli tehtud tööd lõivu ajastu ideoloogilistele tõekspidamistele.

Kivilill
Ma sinust tahan laulda,
et unelmad saaksid tõeks.
Sa kivi ja sinule ma elan,
kui voolin ja raiun sind.
Ei ole sa lill,
oled kivitükk.
Su ümber kullerkupud
ja pääsusilmad –
ka sinilill
ja ülane
ning nurmenukud.
Ka tulikad
ja võililled
sind valvavad.
Sa oled hall
ja vahel punakas,
ka roheline ning pruun
su värviks jäävad.
Nii ootamatu oled
kui inimlapse mõte.
Kust oled sa pärit, kivi,
eatu meister – aeg sind lõi
ja voolis vesi
ning liivad lihvisid,
torm külvas,
nõid sõnus.
Sa ootad mind.
Su leidsin,
et saaksid kivililleks.
(1966)

Tõrva gümnaasiumi päevil 1938. aastal

1975. aastal

***
Minu ema Erna Viitol oli väga innukas inimeste uurija: portreid luues meeldis talle süüvida modelleeritava
näo, tema iseloomu ja mõttemaailma vahelistesse seostesse. Inimene pakkus talle mõtisklusainet mitte ainult
kindla eriala esindajana, vaid eelkõige humanistlikus mõõtmes. Emal oli palju sõpru nii omaealiste, vanemate kui
ka nooremate inimeste hulgas. Tal oli pidev korrespondents erinevates riikides elanud sõprade, õpingukaaslaste
ja elu erinevatel etappidel kohatud inimestega. Kirjavahetust pidas ta saksa, inglise, rootsi ja vene keeles. Ta oli ka
erakordselt suur kirjandushuviline ja luges kogu oma elu väga palju. Kooliajal kuulus ta Tõrva gümnaasiumi
kirjandusringi ja osales ka selle väljaande „Kluu-kluu“ toimkonnas, tehes sinna ka ise kaastööd. Vanemas eas
kirjutas ema mälestusi oma lapsepõlvest ja suguvõsa liikmetest ning alustas uuesti luuletuste kirjutamist.
Emale meeldis aiatöö: nii aedade kujundamine kui ka lillede ning ilupõõsaste kasvatamine. Iluaia kogemuse
oli ta saanud oma lapsepõlvekodust. Ta ütles alati, et kui ta poleks kunsti õppima läinud, oleks ta kindlasti õppinud
aednikuks. Kevadeti haaras ta sae ja pügas õunapuude oksi ning kaevas uusi peenraid. Aed tähendas talle
esteetilist üksust, tasakaalu värvide, pinnavormide ja tundeelamuste vahel, mida lilled tekitavad. Talle meeldis
ka paigutada oma skulptuure aeda. Aed oli emale ilu ilmum.
Ema lemmiklilled olid tulbid ja kullerkupud. Nende vaatlemisest ei väsinud ta kunagi.
Livia Viitol

