Vaadata avatud südamega
7. maist on raamatukogu külastajatel võimalus osa saada Väike- Maarja gümnaasiumi endise õpilase Karola
Ainsari näitusest. Väljapanek on osa raamatukogude ühisest ettevõtmisest Noor loo ja too kunst
raamatukokku, mis mõeldud Eestile kingitusena 100. sünnipäeva aastal. Rakvere kunstihuvilised said
näitusega tutvuda aprillis Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.
Assamallast pärit kunstnik on varajasest east joonistanud ja maalinud. Tehnilisi oskusi arendas ta põhikooli
ajal Athena koolis Rakveres, kuid kooliastme lõppedes oli Ainsaril segadus, kas ta soovib üldse kunstiga
edasi tegeleda.
Praegu õpib Karola Tartu Kunstikooli 2. kursusel. Raamatukogude kunstiprojektini jõudis ta endise
klassijuhataja Relika Maripuu kaudu, kes tutvustavat linki jagas. „Hästi huvitav, ma ei oodanud sellist asja.
Nagu ma aru saan, oli kahjuks küllaltki vähe osalejaid. Ma arvan, et see on vajalik projekt. Võibolla peaks
rohkem julgustama ka, et noor tõesti võibki tulla ja oma töid päriselt näidata,“ arvab noor looja.
Alanud näitus pole kunstniku esimene isikunäitus. Eelmisel aastal õnnestus tal oma töid eksponeerida Tartu
infokeskuses. Esialgu lihtsana tundunud mõte osutus keerulisemaks ülesandeks. „Kui polnud sellist asja
üldse varem teinud, oli keeruline kasvõi enda promomine. See oli selline spontaansem otsus,“ võtab Ainsar
oma kogemuse kokku.
Raamatukogude kunstiprojektiks oli tal rohkem aega oma töid valida ja neid juurde teha. Nokitsemist ja
viimistlemist peab Karola samuti vajalikuks ning peab end võrdselt nii spontaanseks kui kaalutlevaks
inimeseks. „Kõik tööd, mis ma olen teinud, on minu enda läbielamiste peegeldus. Ma olen sinna oma
tundeid pannud, läbi erinevate võimsate metafooride neid väljendanud,“ iseloomustab looja oma töid.
Näituse külastajal soovitab Karola lihtsalt avatud südamega ringi vaadata: „Kindlasti võtta aega, vaadata ja
mõelda enda peale ka, proovida suhestuda. Ma kindlasti ei ütle ette, mida ma olen mõelnud. Ehk on
võimalus minu töödest midagi õppida või enda probleemile mõelda. Samas see ei pea üldse nii keeruline
olema, võibki olla lihtsalt ilus töö või huvitav värvikombinatsioon.“
Karola Ainsari näitus on Väike- Maarja raamatukogus üleval kuni juunikuuni.
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