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N|teine plaan

Leonhard Lapini (66) 
meelest on kõige hullem 
asi maailmas sõda ja 
kõige ilusam naise armas-
tus. Rahvusvaheliselt 
tunnustatud kunstnik ja 
seltskondlikult aktiivne 
naistelemmik ülistab 
Eesti naisi ja teatab 
veendumusega, 
et kolm kõige 
ilusamat asja 
naise juures on 
seks, armastus ja 
headus.

Lapin on budist. Ise ütleb ta 
enda kohta naerdes “kõige 
kõvem zen-budismi õpeta-

ja Eestis”. Temaga on tõepoolest üsna 
zen koos olla. Kohtume jutuajamiseks 
Kunstihoone all asuvas kohvikus Wii-
ralt. Leonhard on just loengust tulnud 
ja pisut väsinud, kuid klaasike head val-
get veini lahke naeratusega baaridaa-
milt turgutab loomeinimese silmapilk-
selt. Suundume ülakorrusele ateljeesse 

kunstniku maale vaatama. 
“Näe, ma maalin kogu aeg,” vii-

tab Lapin oma tööde poole, 
“praegu on käsil maal “Santa-

na”. Maalil on triibuline kitarr. 
(Samas stiilis nagu vasakul 
olev varasem teos – toim.) 
Näete, see rulett siin on aga 
“Euroopa majanduskriis”. 
Mind hoiab elus ja terve-
na looming. Ja muidugi 
armastus!” särab kunstnik 
aknast paistva kuldse õhtu-
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