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P ealkiri ei ole eksitav, kuigi joonistaja, kunst-
niku ja karikaturistina tuntakse Krustenite 

kuuest vennast kõigepealt Ottot (1888–1937). 
Kuid ka kirjanik Pedro Krusteni (1897–1987) loo-
mingu tähelepanelikule lugejale võiks tema joo-
nistamisharrastus silma jääda. Ülo Tontsu 2007. 
aastal ilmunud „Pedro Krusten. Elu ja loomingu 
lugu“ toob teemale lähenedes illustratsioonina 
ära ka Edmund Valtmani šarži kirjanikust – 
millel on Krusteni harrastusega teatav seos, 
nagu näeme – ning mainib ka Krusteni enese 
kaanekujundusega sümpaatsete mälestuskildude 
kogumikus „Aiapidu lampioonidega. Väikseid 
asju suurest ruumist“ (Lund, 1978) ilmunud 
joonistuste tsüklit „Kaks kuju ja kümme nägu“.

Krusteni kirjavahetuses oma kirjastajatega 
Lundis leidub märke kirjaniku varasemast ette-
panekust anda välja tema joonistuste kogumik 
„Kujud ja tujud“1 ning need kogumikku valitud 
joonistused ongi nagu kokkusurutud mälestus 
teostamata jäänud soovist. Seletus sellele on 
lihtne. Kui juunis 1971 olid Pedro Krusteni joo-
nistused Bernard Kangro käes Eesti Kirjanike 
Kooperatiivi juhtkonna koosolekul laual kaalu-
misel, sai nende autor Valev Uibopuult järgmise 
vastuse: „Su jooniseid vaatasime koosolekul 
(mõtlesin juhatuse koosolekul) suure lõbuga. 
Kuid avaldada me neid raamatuna küll ei saa, siis 
on kogu suur kunstnike kaader samasuguste (ja 
veel hullemate) soovidega meil kukil. Nagunii on 
meil Ed. Olelt mammutkäsikiri koos joonistega 
sees ja ootab vastust. Me ei saa minna libedale 
teele (majanduslikult), sest lugejaskonda ei ole, 
kes seda kannaks.“2

Krusten palus joonistused tagasi Washing-
toni saata, mida suurema koguse puhul ilmselt 
ka tehti. V. Uibopuu kirjas mainitud Eduard 
Ole mälestusteraamat „Suurel maanteel“ ilmus 
autori illustratsioonidega kahes köites autori 
ja Eesti Kultuuri Koondise kirjastatuna 1973. 
aastal Stockholmis, joonistused on säilitatud ka 
raamatu teises trükis „Eesti mälu“ sarjas (Eesti 
Päevaleht ja Akadeemia, 2010).  

1 Ü. Tonts. Pedro Krusten. Elu ja loomingu lugu. Tartu, Ilmamaa, 2007, lk. 251–252. 
2 V. Uibopuu P. Krustenile 15.06.1971. EKM EKLA F 341 m21:2. 
3 P. Krusten. Aiapidu lampioonidega. Väikseid asju suurest ruumist. Lund, EKK, 1978, lk. 123. 

Sealsamas mälestusteraamatus „Aiapidu 
lampioonidega“ leidub joonistuste kõrval vae-
valt poolteiseleheline kild pealkirjaga „Miks 
kunstnikuks ei hakanud?“, milles kirjanik avab 
oma kire joonistamise vastu. Krusten kirjutab, 
et kunstialadest oli just joonistamisel tema jaoks 
juba koolipingist alates „esmasünni õigus“, ja 
meenutab, et joonistades lõi ta terve seltskonna 
kujusid, kellega koos oli kujutluses hea olla. Hil-
jem aga jäävad alles ainult näod: „Mis ma nüüd 
teen, on puha näod. Minu kui kirjaniku kohta 
on märgitud, et mul olevat psühholoogiline 
huvi. Nägu on hinge peegel. Manan nägudega 
esile väga mitmesuguseid meeleolusid. Saatsin 
kord mõned W. Mettusele, kuna ta oli äkki ei tea 
kuidas mõttele tulnud minult küsida, kas ma ka 
joonistan. Ütles, et iga nägu on omaette iseloom. 
Tegi nendest ülesvõtteid, koostas albumi ja pani 
neile omalt poolt allkirjad selle järgi, kuidas 
tema neid nägi ja mõistis. Ja saatis siis selle 
albumi minule. Nüüd, kus teda enam ei ole, on 
see mulle üheks mälestusesemeks.“3

Pedro Krusteni joonistajakäekiri on küllaltki 
pretensioonitu: kujutised on pigem väikesed kui 
suured, pigem lihtsad kui töömahukad, valminud 
näiliselt kiiresti. Enamasti on ta joonistanud pas-
tapliiatsi, harvem hariliku pliiatsiga, vaid väike 
osa pliiatsivisandeid on tušiga kontuuritud. Ta on 
kasutanud (ja taaskasutanud) üsna juhuslikuna 
mõjuvaid väikesi kirjapaberitükke, täites mõni-
kord visanditega pruugitud trükimasinalehtede 
või kirjade tühje tagakülgi. Kirjandusmuuseumi 
jõudnud hilistes Krusteni joonistustes on, nagu 
nende autor isegi eespool tõdes, kandvaks mo-
tiiviks näod ja näoilmed, eriti profiilis nähtuna. 
Seejuures on pildid vististi enamjaolt valminud 
konkreetsete modellideta, mistõttu ei saa neid 
kohatisele humoorikale muljele vaatamata 
nimetada šaržideks. Täisfiguure kujutab ta 
harva ja reeglina lihtsustatult-visandlikult, 
markeerides vaid üksikutel juhtudel midagi neid 
ümbritsevas ruumis. Mis ehk olulisem, neis joo-
nistustes peaaegu ei esine karikatuurile omaseid 
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terviklikke situatsioone või sisulist puänti – õieti 
ei paista pea kuskilt otsest püüdlust „naljapilte“ 
teha, kui välja arvata „Kandlemängija“-nimeline 
joonistus. Ehk oli ka see, lisaks terrassiehitu-
sele ja külaliste võõrustamisele, osa põhjusest, 
miks edukas kutseline karikaturist Edmund 
Valtman, kellele Krusten oma joonistusi 1970. 
aastal kommenteerimiseks näha saatis, kirjale 
vastamisega viivitas. 

Mõni sõna ka käesoleva publikatsiooni 

teisest osapoolest. Eesti karikaturist ja ühtlasi 
ainuke eestlasest Pulitzeri auhinna laureaat 
(1962) Edmund Sigfried Valtman (1914–2005) 
oli viiest Valtmanide (sünnipärane nimi Vald-
mann) pere lapsest, nende hulgas kolmest 
kunstnikuks saanud vennast, tuntuim. Edmund 
Valtmani ehk kunstnikunimega Valloti elust ja 
loomingust annab hea ülevaate Heiki Raudla 
trükki toimetatud mälestusteraamat „Edmund 
Valtman. Eestlane, kes võitis Pulitzeri“ (Tallinn, 
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Ilo, 2006). Sealt leiame ka E. Valtmani mälestus-
killu P. Krustenist, kellega ta tutvus pagulasena 
Saksamaal Geislingenis, kus loomeinimesed 
koos käies moodustasid sõpruskonna, mida 
nimetasid „Küntslerite klubiks“. E. Valtman 
illustreeris terve rea Saksamaal ilmunud eesti 
autorite lasteraamatuid, sealhulgas kolm Sal-
me Metsa nime all ilmunud Pedro Krusteni 
raamatut, lisaks joonistas ta kaane P. Krusteni 
mälestuste ja jutustuste kogumikule „Hiiekal-
dal“. Kahe mehe sõprus jäi püsima ka siis, kui 
mõlemad elasid USA-s – Krusten Washingtonis 
ja Valtman New Yorgi ja Bostoni vahel asuvas 
Hartfordis. Mõlemad mehed on jäädvustanud 
oma mälestusi sellest, kuidas Krusten oli Valt-
mani modelliks. Valtman: „Tal oli väga huvitav, 
lausa skulptuurne pea, mis lihtsalt kutsus voo-
lima. Hea tunne on, kui pehme savi vormub 
sõrmede all uueks peaks kõigi nende tundeliste 
lohkude ja mügarikega. Suu tundeline pehmus, 
kulmude kõrged kaared, tihedate juuste voolav 
vorm – kõik tuli nagu iseendast, oli see ju enda 
mulje realiseerimine pehmes savis.“4 Ja Krusten: 
„Nüüd oli tal töötoas savi hakkamas. Pani mind 
modellina istuma. Pidin mitu tundi päevas paigal 
püsima nagu muumia sel ajal, kui tema mind 

uuris ja oma tähelepanekud savvi üle kandis. 
Tegi mu pead. See tuli nii hästi välja, et mul oli 
üsna piinlik näha oma pead seisvat kuskil, minust 
eraldatuna, mitte mu õlgadel.“5 

Valtmani enese karikaturistikäekiri, nagu 
ka huumor tema piltides, oli tollases kontekstis 
küll võrdlemisi konventsionaalne, kuid vilunud 
ja erialaselt soliidsel tasemel. Kontrast Pedro 
Krusteni mitte küll otseselt oskamatu, kuid pigem 
visandamisrõõmust kui sihikindlast töötegemisest 
lähtuva ning tüüpiliselt mitte sõnumile orienteeri-
tud pildiloominguga oli suur. Seega pole üllatav, 
et Valtman soovitas kirjades Krustenil tutvuda 
pigem tema enda omast oluliselt erineva käe-
kirjaga karikaturistide töödega, tõstes eriti esile 
1960. aastatel menukaks tõusnud šotlast John 
Glashanit, kelle spontaanselt ja ekstsentriliselt 
mõjuv pildimaailm ja eeskätt tegelaskujud on 
visandlikud pealtnäha lausa kritseldatuse piirini. 
Ent Glashani stiili iseloomustasid ka detailitäpsus 
ja Glasgow kunstikooli maalieriala lõpetanule 
kohane kunstiline haare ja tehnika valdamine. Ka 
ameeriklased James Thurber ja Saul Steinberg, 
kellele Valtman samuti võimalike paralleelidena 
osutas, kasutasid kumbki pealtnäha väga lihtsat, 
nappide joontega, ehk pikapeale monotoonsetki 
laadi, samas oli kummagi looming kindlakäeline 
ja ekspressiivne. Pedro Krusten kui joonistaja 
ei olnud tolles ajahetkes tippudega võrreldes 
klassikalise karikaturisti mõõtu autor. Tema käe-
kirjal on pigem sarnasusi 1920. ja 1930. aastate 
Eesti ajalehtede naljapiltidega kui päevakohaste 
suundadega 1960.–1970. aastate USA karikatuu-
rimaastikul. Samuti ei anna Krusteni toonased 
pildid tagantjärele eriti tunnistust karikatuuri kui 
meediumi valdamisest või ehk isegi soovist seda 
vallata. Valtmani kommentaarid ja soovitused 
kirjades Krustenile on leebed, puhuti kõhklevadki 
– võib-olla polnud ta kindel, kas need on üldse va-
jalikud. Liiatigi näib Krusten olevat oma vastuses 
märkinud soovi välistest mõjutustest pigem hoi-
duda. Valtmani vastust, kus ta ärgitas Krustenit 
hobiga jätkama eeskätt joonistamise nautimise ja 
eneseteostuse nimel, võib omakorda vaadelda kui 
teemale viisakalt joone alla tõmbamist.   

Üle 400 Pedro Krusteni joonistuse ja paar 
Edmund Valtmani kirja temale, samuti muud 
põnevat arhiiviväärilist jõudsid Eesti Kirjan-
dusmuuseumi tänu Pedro Krusteni lese, prae-
gugi Washingtonis elava ja erakordselt vitaalse 
Edla Krusteni ja nende tütre Maarja lahkele 
annetusele. 

4 H. Raudla. Edmund Valtman. Eestlane, kes võitis Pulitzeri. Tallinn, Ilo, 2006, lk. 110.
5 P. K. (P. Krusten). Valtmaneid külastamas. – Vaba Eesti Sõna, 16.01.1975, nr. 2, lk. 4. 
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17. aug 1970
Kallis Pedro.

Ära ole nüüd kuri, et nii palju aega võttis Sinu kirjale vastamiseks. Aga mõningad erakorralised 
asjaolud kui mitte just ei vabanda siis ehk selgitavad viivituse põhjust.

Nimelt kui Sinu kirja joonistustega sain oli mul just käsil „patio“ põranda panemine, mida ma 
küll ise ei teinud, vaid üks vastava ala mees, kuid selle asemel et teha see kolme päevaga ära, venitas 
sellega üle nädala enne kui lõpetas ja siis jättis järele veel sellise messi, et võttis mul päeva tagant 
järele koristada. Sellises olukorras olen ma alati sisemiselt nii ülesse köetud, et vaevalt millelegi 
muule saan mõelda. 

Peagu sama aegselt kui see töö oli alles käimas saabus mulle külla õde Torontost ühe tuttava 
prouaga ja olid meil kaks nädalat. Sellega ühenduses oli mõningal määral rohkem ringi käimist 
ja sõitmist ja õhtupoolikud kui töölt koju tulime kadusid väga kiiresti. Kuigi ma mitmed korrad 
mõtlesin, et peaksin Sulle kirjutama, ei saanud sellest siiski asja, sest ma ei saa siis hästi millegagi 
kontsentreeruda kui ma tean, et inimesed on ümberringi. Ja kuigi sellest on nüüd juba nädal kui 
külalised lahkusid, siis jääb alati sel ajal palju tööd tegemata nii majas kui maja ümber, mis muidu 
teha tahaks. Nii ma võtsin siis ka selleks oma aja.

Nüüd kui siis viimaks olin nii kaugel et maha istuda ja sulle kirjutada, saabuski Sinu kiri järel-
pärimisega. 

Võin Sulle vaid kinnitada, et kõik joonised saabusid kõige paremas korras kohale ja tol õhtul 
kui Sinu ümbriku avasin vaatlesin Sinu jooniseid suure mõnuga, kuid olin siiski teistest päevaprob-
leemidest niivõrd segatud, et ei tunnud ennast sobivas meeleolus Sulle vastata ja jätsin selle heas 
lootuses järgmiste lähemate päevade peale. 

Aga alles nüüd siis püüan oma muljeid kirja panna. Põhiliselt kõik Sinu karakterid püüavad 
edasi anda mitte niivõrd tüüpi kui sellist, vaid elamust (või „mood“i nagu ingliskeeles öeldakse.) 
Midagi on nendega juhtunud, või midagi nende ümber on toimunud, millele nad reageerivad mitte 
niivõrd aktiivselt kui just passiivselt, sisemiselt ja seda võib lugeda nende hoiakust või näoilmest. 
Kui Sa nüüd selle juure jääd ja ka edaspidi taotled samalaadset ekspressiivsust siis võib olla on isegi 
hea veelgi vähem rõhku panna tüübile kui niisugusele vaid katsuda luua ainult paar põhitüüpi väga 
naiivse lähtepunktiga umbes nagu Thurber1 ja rõhku panna joone vabadusele ja expressiivsusele. 
Selles mõttes oleks Sul vast huvitav vaadada, võib-olla raamatukogus, John Glashan’i „Speak Up 
You Tiny Fool“2 karikatuuride raamatut koos sinnakuuluva tekstiga. See on üks moodsaid inglise 
karikaturiste ja ma usun, et Sulle võiks ta väga huvitavaks osutuda.

Teisest küljest, kui Sa taotled „imelik[k]ust“ karikatuuris, nagu Kandlemängija, siis võiks olla 
huvitav jälgida ameeriklase Steinbergi3 karikatuure, kes tihti ehitabki oma karikatuurid sellistele 
uskumatult imelikele ja peapeale pööratud situatsioonidele. 

Mis puutub joonistustesse, siis nagu ütlesin need annavad edasi teatud „moodi“ küllaltki hästi 
ja joonistuslikult on need küllaltki lihtsad. Ainult see joon ise on praegu veel mõne võrra kange, 
peaks saama vabamaks. Selles suhtes on ilmne vahe pliiatsi ja sulejooniste vahel, milledest eelmi-
sed on tunduvalt vabamad – peagu igas neist on tunda loovat-otsivat joont, mis on mõnikord isegi 
mitmekordselt üle tehtud nagu 1 2 ja 3 või ka 4 5 6 enamvähem ühe joonega. Neist eriti meeldivad 
mulle 4 1 2 ja 5.

Tindiga tehtuist ma märkisin mõningad ära 6–14 kui minu arvates paremad. Neist veelgi mõnin-
gad välja tõsta nagu 14 ema lapsega, 13, 12 kui tüüp, 11 hea poos ja ilme, 10 mulje edasi andmine, 
8 tüüp ja poos, 6 nagu kandlemängijagi „imelik“ situatsioon (lilled kleidil ja murul) ning hea ilme. 

1  James Grover Thurber (1894–1961).
2  John Glashan (1927–1999). 
3  Saul Steinberg (1914–1999). 
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Ma soovitaksin, et kui Sa tahad tindiga joonistada, tee seda ilma pliiatsiga ette joonistamata. 
Nii saad sisse panna esialgse värske tunnetuse, kuna üle tehes see läheb tihti kaduma. Ja kui sellega 
kohe alustad siis varsti tunned, et sellega teha on sama vaba kui pliiatsigagi. 

Sul on hea algus ja väärt seda jätkata eriti kui ise seda naudid. Soovin Sulle selles kõike edu ja 
eneseteostust. 

Parimate tervitustega 
Sulle ja perele 
Vallot. 

25. aug. 1970

Sain just täna õhtul koju tulles Sinu kirja ja mõtlesin, et kirjutan Sulle paar rida kohe, või muidu 
jääb jällegi hoopis kauaks või isegi tegemata. 

Mul on heameel kuulda, et Sa seda „hobby“ jätkad ja ma usun leiad sellest ka edaspidi huvi-
tavat rahuldust. Ilma et ma prooviksin Sind mõjutada soovitan Sulle siiski John Glashan’i „Speak 
Up You Tiny Fool“i vaadata. Ma ei usu et sellest kohe nii mõjutatud saaks – see on umbes nii, et 
kui võtad esmakordselt pitsi viina, et ega sellepärast kohe joodikuks saa, see võib tulla hiljem kui 
hakkad liialt tarvitama. Minu arvates Glashan on huvitav ära vaadata selles mõttes, et temal on 
peagu nagu kritseldamise stiil – ja see on just huvitav vaadata kui vabalt ja samaaegselt lapselikult 
ja ühtlasi ka karakteriseerivalt võib joonistada. Kuna Sina seda asja alles algad oleks see vaid üheks 
meeletuletuseks kui vabalt ja peagu alateadlikult võib sulel lasta käia. Peale seda kui oled korra 
vaadanud võid selle täielikult unustada – väljaarvatud tähelepaneku mida eelpool just mainisin. 

Steinbergi suhtes on võib-olla rohkem põhjust hoiduda, sest tema stiil on kergesti imiteeritav. 
See oligi vist kõik, mis ma tahtsin seekord ütelda. O, jah, veel niipalju, kui ma seda eelmises 

kirjas juba ei maininud – kui joonistad figuure, püüa ka anda midagi nende ümbrusest. Muidugi, 
võib-olla Sinu lähtepunkti järele ei ole see ehk vajalik, kui Sa taotled peamiselt „imelikku“ isiku 
juures. Kuid teinekord võib seda imelikku olla ka ümbritsevais asjades. Ja ma tahtsin tähelepanu 
juhtida vaid sellele, et kui kohe alguses ei õpi inimesi ja asju koos nägema siis hiljem võib osutuda 
raskeks neid kokku siduda.

 Heake küll. See on nüüd kõik.
 Parimate tervitustega
 Vallot. 
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