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Kogumine on läbi aegade olnud inimloomuse
üks iseloomulikumaid tegevusi ning kogumiskirg selle üks jõulisemaid väljendusi. Kogu elu
seisneb kogumises-.0logu sellükstarkus,s jõkus,u
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kogumiinstinkt ja kiiendomu just asjgade kogs-
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Kunsti kogumise juures ei ole minu jaoks
primaarne kollektsioneerimine kui eraldiseisev
nähtus ja kirg. Ma ei ole hingelt suur kollektsionäär. Mind paelub eelkõige kunst ise. Ja kui
aastatepikkuse kunstiga tegelemise juures on
tekkinud isiklik kunstikogu, siis see lihtsalt on
nii, aga see ei ole olnud eraldi kinnisidee ja
eesmärk.
Huvi eesti maalikunsti vastu pärineb lapsepõlvest ja hiljem soetasin koju terve rea eesti
kunstnike töid, hoomamata, et see tegevus on
kunstikogu loomise algus. Kunstikogu laienemise põhjused on tulnud kunstist endast.
Aastatega tekib tunnetus, milliseid töid kogu
veel vajab ja mis suunas edasi liikuda.
Maalide soetamisel on olnud määravaks
meeldivuse printsiip ja põhimõte, et konkreetne
töö selgelt esindaks autorit heal tasemel ja
tervikuna eesti kunsti. Täna näen väljakutset
selles, et isikliku kunstikoguäolu v3a naie-alöömnstisa eesti kunkibtldisoetamisel ja

1961. aastal Hiiumaal Kupitse talus suvitades
leidsin viljakirstu alt kamalutäie pisiesemeid,
millele olid lõigatud aastaarvud, nimed, peremärgid ja ornamendid. Pererahvas nimetas neid
võrgukäbadeks. Nende põnev välimus tekitas
otsekohe iha selliseid asju veelgi juurde saada
ja nii algaski hulk suvesid kestnud otsimistöö
ümbruskonna külades.
Selline meeldiv ajaviide sai aga sootuks
sisukama suuna, kui 1980. aastal tuli meie
perre Marika, kes töötas vabaõhumuuseumis ja
seetõttu vaatas vanavarale asjatundliku pilguga.
Algas teadlik kollektsioneerimine koos etnograafilise kirjanduse uurimisega, saadud esemete
kataloogimisega ja nende väärtusest arusaamise
avardumisega.
Suvekodu Kirbla kandis võimaldas kollektsiooni pidevalt kasvatada, tuues endaga kaasa
üha oskuslikumat otsimispõnevust. Kuid ka
kõige kirglikumas suhtes saabub kord küllastushetk. Ja nii järgnes loogiline samm: omamisrõõmule lisandus andmisrõõm. Umbes neli
tuhat eset sai jaotatud Eesti Rahva Muuseumile,
Hiiumaa Muuseumile, Eesti Vabaõhumuuseumile, Hanila Muuseumile ja mujalegi. On päris

