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olla alles aastate pärast, 
ja enne sa lihtsalt väsid ära 
ega jaksa tulemust oodata. 
Kui naudid protsessi, on sul aega 
küll.”  

Värvid on nagu inimsuhe

Oma lemmikvärvi Mallul ei ole, talle 
meeldib, kui värvid on omavahel kon-
tekstis. “On olemas rasked värvid ja ker-
ged värvid. Rasked värvid ei ühine teiste-
ga kergesti. Kerged värvid annavad teiste-
le värvidele sära. Rasked värvid on huvi-
tavamad. Näiteks roosat loetakse raskeks 
värviks. Paljud armastavad roosat kan-
da, aga maalikunsti seisukohalt on roo-
sa äärmiselt raske värv, sest tal on väga 
palju nüansse ning ta võib väga kerges-
ti magedaks ja magusaks minna. Puna-
ne on jõuline toon, sellega on alati kindla 
peale minek. Mulle meeldib punane mil-
legagi koos, näiteks mustaga. Üks värv 
hoiab ja teine annab sära. Üks 
värv tõstab teist,” selgitab 
kunstnik ja lisab: “See on 
nagu inimsuhetes. Sa ei 
saa üksi suhelda. Alles 
inimsuhetes selgub, 
mis inimene sa tege-
likult oled, sest kui 
oled ainult iseenda-
ga, ei saagi sa seda 
tegelikult teada.” 

Sama kõrgelt nagu 
protsessi hindab Mall 
ka tagasisidet oma loo-
mingule. “Kunsti ei saa saht-
lisse teha, kunst on eneseväljen-
dus,” on naine veendunud. Sahtlisse võib 
teha proovitöid harjutamise perioodil ja 
seda teeb ta isegi. “Käin modellide pealt 
joonistamist harjutamas ja kätt soojas 
hoidmas ega näita neid töid avalikult, 

aga töö teine etapp on ikka oma kuns-
ti näitamine. Tunnen uudishimu, mida 
teised mu töödest arvavad, see on nagu 
sotsioloogiline uurimus. Kui olen atel-
jees, ei ole ma ju adekvaatne hindaja, ei 
oska kõrvalt vaadata. Näitusel saan kõr-
valpilgu ja vajaliku tagasiside. Samas krii-
tika ei takista ega morjenda. Heakskiit ei 
ole põhiline, kuigi on tore, kui hästi öel-
dakse, aga ka negatiivsest kriitikast saab 

õppida.” 

Hommikute võlu

Kuus kuud tagasi jät-
tis Mall suitsetamise 
maha. “Hakkas tervi-
sele. Joogat tehes tund-
sin suurt jõuetust ja 
südames hakkas pist-

ma. Nüüd on jõudu pal-
ju juurde tulnud.” Tervis-

likke eluviise hindav kunst-
nik naudib üle kõige oma hom-

mikuid, mis algavad alati kohviga. “Olen 
komfortne inimene, armastan head 
kohvi. Jahvatan endale igal hommikul 
värsket oakohvi. Teen seda spetsiaal se 
metallkannuga. Üks hea päev peab häs-
ti algama, siis on see nauditav ja rahu-
lik. Mulle on väga oluline ka hommiku-
söök. Söön alati korralikult hommikust, 
kas seemnetega putru või värsket sala-
tit, sinna juurde armastan juustu süüa. 
Pean end hommikul täis laadima ja süsi-
vesikud kätte saama, siis on päev õiges-
ti alanud ja masin läheb käima. Ärkan 
enne tööleminekut kaks tundi varem, et 
saaksin rahulikult pool tundi kohvi juua 
ja kassiga vedeleda. Mõnikord loen koh-
vi kõrvale i-Padist ajalehti. Suviti on tei-
ne rütm. Siis vedelen hommikuti kauem, 

seejärel jalutan ateljeesse. Mõnikord 
suvehommikuti sõidan jalgrat-

taga või rulluiskudega või 
olen hoopis maal. Talvi-

ti on mul koolis õpeta-
misega režiim paigas. 
Hommikul vara koo-
li.” Mall õpetab teh-
nikakõrgkoolis arhi-
tektuuri ja keskkon-
natehnika teadus-
konnas rakendusarhi-

tektuuri erialal joonis-
tamist, maali ja üldkom-

positsiooni. “Ateljees tööd 
tehes käib mul taustaks raa-

dio. Eelistan kuulata poliitikasaa-
teid ja muid asjalikke arvamus- ja jutu-
saateid. Aeg-ajalt kuulan siiski ka muusi-
kat, oleneb tujust, vahel panen hea tüma-
ka peale. Siin ateljees saab seda õnneks 
teha,” naerab Mall. 

Tütar Regina 
Mareta: olen 
lapsest saati kunsti 
keskel olnud

Ema on äärmiselt sihikindel tegelane 
ja suurepärane joonistaja, ja see on 

oskus, mis hakkab tasapisi haruldaseks 
muutuma. Eriliselt meeldis mulle tema 
detsembris toimunud fotorealistlik näitus 
Haapsalus (N-AINE), kus ta pöördus tagasi 
oma põhilise kire söejoonistuse juurde. 
Üldiselt on ta ka tehnilises mõttes väga 
tugev kunstnik. Kui veel Tallinnas elasin, 
õppisin ateljees tuiates isegi üle ta õla 
vaadates päris palju erinevate kollaaži-
tehnikate kohta, mida eriti mujalt õppida 
polegi. Lapsepõlvest mäletan, et ema 
reisis palju, osales pidevalt välismaal 
mingitel näitustel. Igalt reisilt naastes 
toodi mulle vinget antiik-nukumööblit, 
mis tegid kadedaks nii mõnedki mu sõb-
rannad. Ning oi kui palju aega veetsin 
ma emaga koos EKAs jõlkudes! Vahel, 
kui mõni modell mingil põhjusel kohale 
ei tulnud, lükati mind puki otsa ning anti 
joonistusplokk ja pliiats kätte, et ma ikka 
paigal püsiks. Anatoomiaõpetaja Maiu 
Rõõmus ja meister Peeter Rull olid mu 
suured sõbrad, keda pidevalt tüütamas 
käisin. Kui neil villand sai, läksin ja joo-
nistasin koos tudengitega aktimodelli, 
olin siis vaid viieaastane. Kuna ma olen 
lapsest saati kogu aeg kunsti keskel 
olnud, pole ka väga imestada, et mu oma 
tee on mind samas suunas viinud. Ma 
ei tea enam hästi, kui paljudes kunsti-
ringides ma lapsepõlves kokku käisin, 
aga kõike sai proovitud. Ise ma seda ei 
mäleta, aga mulle on räägitud, et kui olin 
umbes kuuekuune, toimus meil perenäi-
tus: isa (kunstnik Rein Soonsein) ja ema 
tööd ning juurde ka minu tehtud plätser-
dused. Ise lõpetasin just Tartu kunstikooli 
illustraatorina ning kindlasti on plaan 
õpinguid samal erialal jätkata. Eriliselt 
huvitavad mind ka lauamängud ning ka 
kunstikooli lõputööks tegin setokeelse 
sõnaseletusmängu. 

Kunsti ei 
saa sahtlisse 
teha, kunst 
on enese-
väljendus.
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