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VÄRVIVALANGUD





Eesti sõjamuuseum koostöös Kaitseliiduga esitleb Karl-Erik Talveti 
maalinäitust „Värvivalangud“, mis on pühendatud Kaitseliidu 28. 
taasasutamise aastapäevale. Näitus on üleval 16. veebruarist kuni 
28. märtsini 2018.

Karl-Erik Talvet sündis 26. juunil 1991 Pariisis, ta on elanud 
ka Genfis ja Brüsselis. Alates 2011. aastast õpib ta Eesti 
Kunstiakadeemias maalikunsti ja on käinud kunstialaseid teadmisi 
täiendamas Milanos, Brera Kunstiakadeemias.

Talvet kuulub Eesti Koomiksiseltsi ja Eesti Maalikunstnike Liitu 
ning on osa võtnud arvukatest näitustest. Ta on avaldanud koomikseid 
ja joonistusi „Sõdurilehes“ ja ajakirjas „Kaitse Kodu!“ ning on Leo 
Kunnase menuka sõjaromaani „Sõda 2023“ illustraator. Aastal 2017 
ilmus Talveti koomiksiraamat „Kodu Kaitsjad“.

Näitus „Värvivalangud“ on järg Talveti eelmisele isiknäitusele  
„Si vis pacem, para bellum“ (2015) Draakoni galeriis. Uuel näitusel 
eksponeeritud maalide inspiratsiooniallikaks on kunstniku kogemus 
kaitseliitlasena. See on hea võimalus kombineerida omandatud 
maalivõtteid ning kogenud kaitseliitlase sõjalisi teadmisi.

Osa näitusel eksponeeritavaid maale on inspireeritud õppuste 
käigus toimunud reaalsetel sündmustel, nagu dessant Aegna saarel, 
õppelahingud Sirgalas, postil lamamine või tõlgi ülesannete täitmine 
Kevadtormil. 

Nende teostega soovib Talvet avaldada austust nii meie 
relvajõududele kui ka liitlastele, kelle panust Eesti julgeolekusse 
tuleks ühiskonnas rohkem väärtustada. Samuti soovib ta tõsta esile 
kaitseliitlasi, tavalisi kodanikke, kes on vajadusel valmis isamaa 
eest võitlema ja surema.

Talveti hinnangul kunstiringkondades militaarsusest eriti ei peeta, 
samas kui üldlevinud klišee tõttu arvatakse, et sõjaväelased 
omakorda ei mõista midagi kunstist. See asjaolu oli samuti oluliseks 
tõukeks näituse koostamisele. Loodetavasti täidab sõjamuuseumis 
eksponeeritav näitus ühte tühimikku Eesti kunstimaastikul. 

Näitus lõppeb 28. märtsil 2018 oksjoniga. 50% oksjoni tulust 
annetatakse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule.





Inspireerituna esimestest kuudest Kaitseliidu ridades, on see 
maal kunstniku kummardus noortele, kes vabatahtlikult Kaitseliitu 
astuvad, seda tihtipeale hoolimata vanemate/sõprade mõistmatusest 
nende suhtes, kes sellise seikluse vabatahtlikult ette võtavad.

Noored kaitseliitlased 
õli lõuendil 
60 x 70 cm 

2013

250 €



Suitsukate 
õli lõuendil 
60 x 70 cm 
2013

250 €

Väljaõppe lahutamatu osana veedavad kaitseväelased ja 
kaitseliitlased suure osa oma ajast „põllul“. Sellel pildil 
kujutatud võitlejad jälgivad oma positsioonilt nende ees olevat 
võsastikku, samal ajal kui suitsupilv taustal taevasse kerkib.



Üks kõige raskemaid lahinguliike, millega iga kaitseväelane peab 
suutma toime tulema, on vaieldamatult linnalahing. Pildil on 
kujutatud kaitseväelasi tööstuspiirkonnas linnalahingut harjutamas. 

Linnalahing 
õli lõuendil 
60 x 70 cm 

2013

250 €



Kaitseliitlased Sirgalas õppelahingut pidamas. Suutmata Viru maleva 
võitlejate tugevast kaitsest läbi murda on Tallinna, Harju ja Rapla 
maleva võitlejad tihedas võsastikus kokku sulandunud, tekitades 
suuri raskusi erinevatel üksustel omavaheliseks koordineerimiseks. 

Õunapuu all 
õli lõuendil 
70 x 60 cm 
2014

250 €



Õppelahingus miinipilduja tule läbi „surnud“ kaitseliitlane on 
kiivri peast võtnud märgina sellest, et tema enam selles lahingus ei 
osale ning vajub mõtetesse, kuidas järgmisel õppusel paremini ellu 
jääda (Talveti autoportree).

Peale lahingut 
õli lõuendil 
60 x 70 cm 

2014

250 €



Maalil on kujutatud Aegna saare ja Viimsi poolsaare vahel toimunud 
meredessandi õppust 2014. suvel. Kaks aastat hiljem, 2016. suvel 
viis Kaitseliidu Põhja kompanii läbi samalaadse õppuse Kurkse 
väinas, avaldamaks austust 1997. aasta tragöödia ohvritele. 

Veetakistuse ületamine 
õli lõuendil 
62 x 80 cm 
2014

300 €



See maal on austusavaldus meie liitlastele ning on inspireeritud 
mõnevõrra koomilisest episoodist suurõppusel Kevadtorm 2017, 
mil Kaitseliidu Põhja kompanii sattus peale prantsuse üksusele. 
Prantslastel tekkis raskusi inglise keelega, mistõttu tuli Talvetil 
täita tõlgi ülesannet eesti, briti ja prantsuse ohvitseride 
omavahelises suhtluses.

Vasakult paremale on kujutatud prantsuse merejalaväelast, briti 
jalaväelast ja Põhja kompanii kaitseliitlast (pange tähele erinevaid 
embleeme).

Rahvusvaheline koostöö 
õli lõuendil 
70 x 60 cm 

2017

250 €



Automaadiga Galil AR relvastatud ajateenija. Ajateenija kannab 
Talveti ajateenistuseaegse väeosa, Viru jalaväepataljoni embleemi.

Ajateenija laskepesas 
õli lõuendil 
50 x 60 cm 
2017

200 €



Eesti Õhuväe tulejuht koos USA kolleegiga jälgimas Ämarist startinud 
ründelennukeid A-10 „Warthog“, mis valmistuvad oma laadungit 
peatselt Keskpolügoonile maha külvama.

Tulejuhid 
õli lõuendil 
70 x 90 cm 

2017

350 €



Postil 
õli lõuendil 
60 x 80 cm 
2018

250 €

Ka see maal on inspireeritud Talveti kogemusest suurõppusel 
Kevadtorm 2017. Aluseks on visand, mille Talvet joonistas 
laskepesas, kus ta pidi kaks-kolm tundi ootama. Joonistamine aitas 
aega mööda saata ja mitte magama jääda. 



Lahinglaskmised 
õli lõuendil 

2 x 80 x 100 cm 
2018

500 €

See topeltmaal on mõnes mõttes edasiarendus Talveti 
koomiksiraamatust Kodu Kaitsjad. Nagu raamatuski, on siin 
paralleelselt esitatud Vabadussõja-aegsed ja kaasaegsed Eesti 
võitlejad. Parempoolsel maalil on kujutatud Scoutspataljoni sõdureid 
seadmas end jalaväelahingumasinate CV90 toel positsioonidele. 

Sõltumata ajastust ning sellest, millised on sõjameeste mundrid või 
millistest relvadest tulistatakse, võitluse iseloom vaba Eesti eest 
ei muutu.




