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TÄNA AVATAKSE ANIMALIST VITALI NOVIKOVI TÖÖDE NÄITUS
„LOOMAPLASTIKA“ LOOMAAIA KESKKONNAHARIDUSKESKUSES
Neljapäeval, 17. detsembril 2015 kell 17.00 avatakse Tallinna loomaaia
keskkonnahariduskeskuses ühe tänapäeva parima animalisti Vitali Novikovi tööde
ülevaatenäitus, kus on välja pandud kunstniku skulptuurilooming alates pisiplastikast
kuni suurte figuurideni, materjaliks portselan ja pronks. Lisaks näeb kunstniku
loomajoonistusi ja -visandeid.
Kunstniku enda sõnade järgi pühendab ta näituse lastele, et tundma õppida esteetilise
kunsti, kuju ja vormi võimalusi loomamaailma interpreteerimisel. Vitali Novikov ütles
näituse ülespanemisel: „Loomade maailmas on kehakeel osa suhtlemisest, see annab
signaale ümbritsevale maailmale, jutustab lugusid, reedab nende olemust.“
Mati Kaal lisab: “Vitali Novikovi tööde näitus Tallinna loomaaias on erakordne võimalus
maailmatasemel Vene animalisti teoste tutvustamiseks Eestis. Varem ei ole siin tema tööde nii
suuremahulist väljapanekut olnud. Kontaktid Eestiga tekkisid kunstnikul seoses Tallinna
loomaaias toimunud viie animalistliku skulptuuri festivaliga aastatel 1998 kuni 2006, mille
järel on Novikov regulaaselt käinud Tallinna loomaaias loomi modelleerimas.”
Vitali Novikov, pseudonüümiga Vargatšev, on üks Venemaa isikupärasemaid kunstnikanimaliste - tema nimega on seotud terve animalistikaperiood. On vähe kunstnikke, kelle
looming oleks sedavõrd tunnustatud nii kodu- kui välismaal. 1962. aastast alates on Vitali
Novikov osa võtnud rohkem kui 500 professionaalsest näitusest erinevates riikides. Ta on
osalenud mitmetel rahvusvahelistel kiviskulptuuri sümpoosionitel ja animalistliku
pronksskulptuuri festivalidel. Oma animalistikaloomingu eest on Novikov saanud kolm
rahvusvahelist preemiat, talle on antud Vene Kunstiakadeemia kõrgeim autasu – medal
„Väärilisele“.
Vladimir Spitsin, Moskva Loomaaia president, ütleb: „Kunstnikke, kes pühenduks kogu
oma loomingus täielikult loodus- ja loomamaailmale, ei ole meie ajal eriti palju. Novikov on
üks nendest. Suure armastuse ja arusaamisega valmistab ta oma loomi portselanist, pronksist,
kivist, saades loomadelt vastu samasugust armastust ja arusaamist. Igal tema skulptuuril on
oma iseloom ja eripära.“
Loomakujude jaoks materjali kogudes teeb skulptor kavandeid looduses. Tema
suureformaadilised väljendusrikkad visandid on omaette kunstiteosed. Enamus neist on tehtud
peamiselt nn pehmete materjalidega (sangviin, seepia, süsi jm), millega saab ideaalselt edasi
anda looma plastilisust ja iseloomu. Skulptuuride tegemisel kasutab kunstnik pronksi,
portselani, kivi, väga harva puitu. Savi ja kips on materjalidena kasutuses vaid tööde
vaheetapil.
Näitus jääb avatuks kuni 4. aprillini 2016 loomaaia keskkonnahariduskeskuses
Ehitajate tee 150. Maja on avatud iga päev kella 9-17. Sissepääs näitusele on tasuta.
Loomaaia info www.loomaaed.ee
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