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BALDER TOMASBERG, maalikunstnik

30. 05.1897 - 25.03.1919

„Niisiis, kes oli Balder Tomasberg? Andekas ja ettevõtlik noor mees, kes tahtis ja
julges astuda riskantsele rajale nii elus kui kunstis. Elus viis see ta enneaegselt ära,
kunstis aga andis just see omadus talle koha eesti kultuuriloos“.
Maire Toom. Hümnid maale ja pilville / Sirp 30. mai, 1997

- sündis 30. mail 1897 Paldiskis

joonistuskursustel Tallinnas

- isa vahetas taluniku töö kingsepa
ameti vastu, kui asus Paldiskisse
elama 1890. Oli Paldiski linnavolikogu
liige 1917-1924. Ema oli pärit
Põllkülast (praegu Lääne-Harju vald)

- 1914 sai temast Tallinna
Kunsttööstuskooli õpilane, juhendajaks
Nikolai Triik. Neid lähendas ka see, et
Triik elas suviti vanaisa talus Paldiski
lähedal Leetse-Lepikul

- kaks venda Erhard (Gerhard,
eestistatud Enno Talivee, 1902-1979)
ja Herbert (eestistatud Heido Talivee,
1905-1942) olid samuti kunstiandega

- 1917 aastal asutas Tallinnas noorte
kunstnike rühmituse „Vikerla“, kuhu
kuulusid veel Oskar Kallis, Välko Tuul,
Aleksander Krims, Aleksander Mülber
ja Roman Haavakivi (Espenberg).
Rühmitus tegutses vaid mõne aasta

- lõpetas 1910 Paldiski linnakooli
- 1913 osales Eesti Kunstiseltsi

„ Ühiselt käidi siiski loodusest inspiratsiooni ammutamas. Reet Mark mainib
rühmituse ühe ettevõtmisena Paldiski lähedal Pakril koos veedetud 1918. aasta
suve. Sellest ka nimetused „Pakri koloonia”, „Pakri vikerlased”. Loodusesse
maalima pagenud kunstnike rühmitusi ei leidu meie varases kunstiloos just palju.
Vikerlat võib seega väga tinglikult käsitleda ka kunstnike koloonia näitena, kuigi maalt
otsiti tookord ennekõike varju sõja eest, mitte looduselamusi. Muljed Pakri suvest on
kunstnikke pidi erinevad. Roman Haavamägi ja Aleksander Krims leiavad Pakrilt
üles tuulikud ja talumajad, Tomasbergi jaoks jääb nähtav looduspilt vaid ajendiks
oma tundmuste väljendamisel. Huvitav varasem õhtuvalguses unenäolise maastiku
katsetus pärineb Välko Tuulelt.
Pakri suve töödega paistsid vikerlased silma ka 1918. aasta sügisel Eesti
Kunstiseltsi VI näitusel, mis jäi ka nende ainsaks ühiseks väljaastumiseks.
Meenutagem, et juba 1917. aasta lõpus oli surnud Kallis, 1918. aasta alguses suri
Tuul, 1919 langes Vabadussõjas Tomasberg. Nii jäävad rühmituse ja ka näituse
viimaseks vaatuseks aastad 1918–1920, mil koostegutsemist küll enam olla ei
saanud, ellujäänud vikerlased olid aga kunstielus jätkuvalt aktiivsed osalised. „
/ Ingrid Sahk. Vikerlased – kustunud tähed kunstitaevas / veeebiarhiiv: Sirp/artiklid/kunst
29.02.2008

- astus vabatahtlikuna Eesti
Vabadussõtta Kalevi malevasse ja
kolm kuud hiljem hukkus Petseri
lähedal. Rindekaaslane Eduard Wiiralt
on teinud temast joonistused „Balder
Tomasberg surivoodil“
- Balder Tomasberg maeti kodulinna
Paldiski kalmistule

Balder Tomasberg. Sügisõhtu.
/Ajapaik.ee /photo/

- vaid 21 aastaselt surnud Balder
Tomasbergi looming on heroilisromantiline, kaldudes sümbolismi ja
ekspressionismi
- tema tööd ei ole aegade segaduses
kaduma läinud, neid on Tartu
Kunstimuuseumis, KUMU-s ja mujalgi

Balder Tomasberg. Paldiski vaade. (1918)
/Tartu Kunstimuuseum TKM TR 786 A 63 /
/vikipeedia.ee/

- jõudis tegutseda ka
raamatukujundajana : Balder
Tomasbergi kujundatud on August Alle
luulekogu „Üksinduse saartele“ (1918),
tema illustratsiooneid on August Gailiti
raamatus „Klounid ja faunid“(1919),
tegi kaanekavandi kirjandusrühmituse
„Siuru“ III albumi väljaandele
- Balder Tomasbergi tööd olid näitustel
juba 1913. aastal, kui ta töötas
Tallinnas Schiltingi ehituskontoris
joonestajana. Hiljem oli ta esindatud

näitustel nii oma eluajal kui ka sada
aastat hiljem
- peamine kujutamisobjekt oli maastik.
On öeldud, et tema söejoonistustes ja
akvarellides avalduv sümbolistlikekspressionistlik tunnetus oli oma aja
kohta uudne ja edasiviiv
- kuigi Balder Tomasbergi elutee
katkes 21-sel eluaastal, jättis ta jälje
eesti kunstilukku
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