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Feminism tähendab naise otsustusõigust ja -võimet
Intervjuu radikaalse kunstiajaloo kirjutaja, Leedsi ülikooli kultuurianalüüsi, -teooria ja -ajaloo
keskuse juhataja Griselda Pollockiga. Lk 12.
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Terve mõistuse vihikud
Inimarengu aruande ilmumisest on saanud

Eesti ühiskonnaelu alaline kalendrisündmus, umbes nagu emadepäev või jõulud, mil
tehakse kokkuvõtteid, kiidetakse ja laidetakse.
Kümme ja enam aastat tagasi põhjustas sotsiaalteadlaste koguteos valitsuses ja laiemalt
poliitikkonna hulgas tõrjuvat pahameelt.

Osaliselt oli see õigustatud: teadlaste kirjapandu (ja selle kommunikatsioon) oli tänaste
sõnumitega võrreldes teravalt ettekirjutav ja
nõudlik. Inimarengu aruannet esitasid autorid
kui valitsusele kohustuslikku tegevussuunist,
andmata endale piisavalt aru, et valitsus pidi
juhinduma hoopis valijate tahtest, aga veel
enam ka praeguseks juba ununenud „euronõuetest”, välismaistest ettekirjutustest, mille
täitmine oli eelduseks Eesti pääsemisele klubide liikmeks. Võrreldes praegustega olid tolle
aja valitsused initsiatiivikamad, ideerikkamad
ja uuendusmeelsemad, mistõttu sotsiaalteadlaste ettepanekud tundusid teinekord pärani
uksest sissemurdmise katsena. Peale muu olid
nende mõnikord ka ideologiseeritud mõttekäikude aluseks olevad andmeread veel lühikesed
ja kõikuva kvaliteediga.
Praegune olukord on hoopis teistsugune.
Mida aasta edasi Eesti liitumisest ELiga, seda
mõnusamasse tegevusetusse ja initsiatiivitusse on langenud valitsused. Viimastel aastatel on arenguideede puudumise heaks kattevarjuks olnud kasinus ja globaalmajanduse
jahtumine. Sotsiaalteadus on aga küpsenud
ja õppinud, andes nüüd inimarengu aruandes
pigem konteksti ja mõtlemisainet, mitte enam
ettekirjutusi.
Tänavune inimarengu aruanne, kus on
rõhutatult keskendutud rahvusvahelise võrdluspildi loomisele, pakub arenguideedele korraliku taustandmestiku. Igal aruande lugejal
on üsna lihtne projekteerida aruandes pakutu
taustale me erakondade (valimis)lubadusi
ja praktikas realiseeritut. Poliitilised otsused
mõjutavad inimarengu indeksi komponente
väga erineval määral. Hariduselus ja rahvatervise korralduses on muutusi esile kutsuda küllalt lihtne, püüd poliitiliste otsustega mõjutada
otsustavalt ühe rahva demograafilist käitumist
aga üsna lootusetu ettevõtmine.
Viimases osas teeb poliitilise punnimise
eriti lootusetuks demograafide ammu tuvastatud fakt, et eestlased on olnud ja on jätkuvalt
rahvastikukäitumise muutuste pioneerrahvas.
Viimast isegi hoolimata meile osaks saanud
jõhkrast ja globaalses mastaabis äärmuslikust
välissekkumisest me rahvastikuprotsessidesse

okupatsioonikümnendite jooksul. Nagu nenditakse inimarengu aruandes: „Pikaajalise
sisserände tõttu oli välissündinud rahvastiku
osakaal taasiseseisvumise ajal Eestis üks kõrgemaid Euroopas, väljaspool Eestit oli sündinud
iga neljas elanik. Näiteks Saksamaal oli samal
ajal välissündinute osakaal 13%, Rootsis 14% ja
Soomes

vaid 4%.”

Jättes kõrvale majanduslikud argumendid,
peaks eeltoodust olema lihtne järeldada, et
me Eestis alles seedime mineviku immigratsioonitsunami tagajärgi, mida Lääne-ja PõhjaEuroopas ei osata kujutledagi. Kuna aga vabal
maal on põhiliseks immigrantide ahvatlejaks
suurem majanduslik heaolu ja sotsiaalne kindlustatus, siis on lootusetult naiivne arvata, et
Eesti võiks saada uute suurte immigratsioonivoogude sihtmärgiks Euroopas. Sellest omakorda järeldub, et Eesti valitsuste ja ettevõtluse
eestkõnelejate jutud ja kavad massilise immigrantide voo abil majanduse kasvatamisest on
vitsaga veele kirjutatud. Need nipid, mida on
võõrtööjõu hankimiseks kasutanud Põhja-Euroopa rikkad riigid, on Eestis kõlbmatud selle
tõttu, et meil on juba varem oma immigrantide limiit täis võetud, et me pole veel küllalt
rikkad sotsiaalhüvede globaalses konkurentsis

ja et oleme ise oma demograafilise käitumise
poolest juba kuskil järgmises arengufaasis võrreldes nendega, keda ekslikult endale eeskujuks kipume seadma.
Faasis, kus on sihitu ja raiskav maksurahast

kavandada abinõusid „traditsioonilise perekonna” eelistamiseks või kinnimaksmiseks.
Inimarengu aruanne märgib erapooletult:
riikidevahelises võrdluses tõuseb eesti
kõige enam esile väljaspool registreeritud abielu sündivate laste osakaalu poolest. Viimastel
aastatel on see näitarv kogurahvastikus 60%
lähedal (eestlastel 65-66%), millega Eesti pakub
konkurentsi Euroopas esikohta hoidvale Islandile (65%). [---] Vabaabielul põhinev peremudel on ühiskonnas aktsepteeritud ja levinud.”
Fakti taustal langeb katse abielu (pole tähtis,
mis soost ja mitme isiku vahel) institutsiooni
seadusega reguleerida vähemuste kaitse alajaotusesse, mitte enamuse elu juhtivate eeskirjade hulka.
Pereinstitutsioon muutub ja „Euroopa piirkondadest on sel teel kõige kaugemale liikunud Põhjamaad ja eeltoodu valgusel võib selle
trendi loojate hulka arvata ka eesti”. Trendis
on üks otsustav puudujääk, mille paikamisele
peaks Eesti riigivõim pühendama kogu oma
„...

mõistuse ja energia. Ilus ja töökindel on partnerlus, kui ta on võrdsete partnerlus. Paraku
sedastab aruanne, et kõrgharidusega naisi
tekib Eestis kaks korda enam kui kõrgharidusega mehi. Ja needki surevad enne tähtaega
kätte ära. See pole erasfääri eraasi, vaid avalikem kõigist, järelikult ka lõppvastutusega parlamendis.
Erakonnasüsteem oma praegusel kujul
ei eduta inimesi, kes näeksid põletava ning
kiireid lahendusi vajava riikliku probleemina
soolist ebakõla (kvaliteetmeeste põud). Endale
võimu tipus koha kätte võidelnud „alfaisaste”
soovmõtlemises kuuluvad kõik emased neile.
Nende kujutlusvõime piiridesse ei mahu realistlik mõte, et tegelikult kehtib naiste valik ja
kui kohalikul turul midagi valida pole, naised
lihtsalt lahkuvad. Demograafia on aga, nagu
öeldakse, saatus. Võimumehed on oma katse
teinud ja läbi kukkunud. Naiste lahkumist
maalt takistab ja sooliselt tasakaalustatud
inimarengut võimaldab üks proovimata idee
naistevalitsus. Elust alati ees olev kirjandus
märkis selle Henn-Kaarel Hellati käega ära juba
–

ligi 40 aastat tagasi.
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Sotsiaalset kapitali on siiski juurde tulnud
Eesti prioriteet on materiaalsed väärtused ehk võitlus hinnatõusu vastu ning kord riigis. Senine sotsiaalmajanduslik
areng pole taganud postmaterialistlike väärtuste esiletõusu.
Meie moraalset mädasust näibrõhutavat ka
see 2011. aasta väärtusuuringus välja toodud tõik, et ei soovita petitsioonidele alla
kirjutada ja avalikult seisukohta võtta?
Tõepoolest, nende inimeste osakaal Eestis,
kes poliitilise protesti vormina mingile petitsioonile mitte kunagi, mis tahes tingimustel
alla ei kirjutaks, on alates 1990. aastast järjepidevalt kasvanud, ulatudes 2011. aastal 57
protsendini küsitletud elanikkonnast. Seda
tulemust on keeruline üheselt tõlgendada,
kuna petitsioonidega mitte liitumine võib
tuleneda mitmetest põhjustest. Esiteks võib
see olla tõesti märk sellest, et inimesed on
poliitikast väsinud ega usu, et nende hääl
või pöördumine võiks Eesti poliitilises elus
midagi muuta. Teiselt poolt võib see aga
tähendada seda, et petitsiooni kui poliitilise
protesti vormi ei peeta oma arvamuse kuuldavaks tegemisel kuigivõrd tõhusaks viisiks
ning selle asemel otsitakse alternatiivseid
võimalusi soovitud tulemuse saamiseks. Nagu
2012. aasta Eestis ilmekalt näitas, on streikida
palju mõttekam!

Kolmapäeval esitleti Tallinnas
Eesti inimarengu aruannet 2012/2013,
„Eesti maailmas".
Kümne aasta eest kirjutas Rein Taagepera
Akadeemias (2003, nr 3) maailma väärtushinnangute uuringut aastate 1995–1998

kohta interpreteerides, et ehkki meile
meeldib arvata, et oleme läänekultuuri eelpostiks idas, erinebEesti Soomest ja teistest
Skandinaavia riikidest üht põhilist väärtustelge silmas pidades diametraalselt.Oleme
klammerdunud võitlusse ainelise eluspüsimise eest, väärtustades sissetulekut enam
kui eneseteostust ja saavutusi, ainelist vara
rohkem kui suhteid ja sõpru ning karmi
tööd rahuldustunde ja õnne asemel. Teie
kaastööd värskele inimarengu aruandele
lugedes tuleb tõdeda, et muutunud pole
just palju.
ANU REALO: Positiivseid muutusi on Eesti elanike väärtushinnangutes ja hoiakutes viimase
kümne aasta jooksul siiski märgata. Maailma
väärtuste uuringu andmed näitavad, et Eestis elavad inimesed on muutunud järk-järgult
vähemusrühmade suhtes sallivamaks, kasvanud on usaldus teiste inimeste vastu ja inimesed oma eluga üldiselt rohkem rahul. Nii võiks
öelda, et tasapisi liigume siiski tolerantsema,
usaldavama ja ehk ka õnnelikuma kodanikuühiskonna suunas. Seejuures ei ole aga Eestis
kuigivõrd rohkem neid inimesi, kes riigi arengut silmas pidades peavad ennekõike oluliseks
sõnavabadust ja riigiasjades kaasarääkimist.
2011. aasta sügisel arvas nii vaid ligikaudu 4%
küsitletutest, samal ajal kui Rootsis oli seda
meelt kaheksa korda rohkem vastanuist! Eestis on jätkuvalt prioriteet nn materiaalsed
väärtused ehk võitlus hinnatõusu vastu ning
riigis korra säilitamine ja selles osas ei ole 1990.
või 1999. aastaga võrreldes üllatuslikult mitte
midagi muutunud. Ju pole Eesti senine sotsiaalmajanduslik areng ikkagi olnud piisav, et tekitada siinsetes inimestes ainelist kindlustunnet
ja tagada seeläbi postmaterialistlike väärtuste
esiletõusu. Viimase kümnendi jooksul on kahanenud nendegi inimeste hulk, kes on poliitilise
protesti vormina mõnele petitsioonile alla kirjutanud või vähemasti kavatsevad seda tulevikus teha. Nii et kui need arengutendentsid
kokku võtta, võib tõesti väita, et Eesti on viimase kümnendiga maailma väärtuste kaardi
ellujäämise-eneseväljenduse teljel Skandinaavia riikidele pisut lähemale nihkunud, kuid
kokkuvõttes paikneme endiselt pigem Ida- kui
Põhja-Euroopa riikide seas.

Miks olemesiis ikkagi sallivuse, suhete, eneseväljenduse jms tähtsusetuks pidamise ja
ainelisuse tähtsustamise osas ühes pajas selliste riikidega nagu Usbekistan, Kasahstan,
Venemaa, Armeenia, Valgevene, s.t oleme
isegi võrreldava majandusarenguga riikide
seas pigem mahajäänud hoiakutega?
Kindlasti ei saa Eestit eelnimetatud riikidega
päris ühte patta panna ning samuti pole ma
nõus väitega, et oleme võrreldava majandusarenguga riikide seas justkui mahajäänud
hoiakutega. Oleks mõnevõrra naiivne arvata,
et majanduskasv toob väärtuste muutumise
päevapealt kaasa. Riigi jõukuse kasv on oluline
selles mõttes, et annab inimestele võimaluse
tegeleda igapäevase ellujäämiseks vajaliku
tegevuse kõrval ka muude asjadega, olgu sel-

Toote ka välja, et vaid 21% meie kaasmaa-

Anu Realo, Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor.

leks siis heategevus, loodushoid, kogukondlik
liikumine. „Teeme ära”, Uus Maailm, Toidupank
ja paljud teised seesugused algatused on Eestis selle arengu parimad näited. Seega võib
öelda, et üldist usaldust ja sotsiaalset kapitali
on praegu Eestis ikka palju rohkem kui kümme
aastat tagasi või Venemaal või mitmetesteistes
endise Nõukogu Liidu vabariikides.
Mis sallivusse ja tolerantsusse puutub, siis
siingi sõltub hinnang paljuski sellest, kellega
ennast võrrelda. 2011. aastal arvas 48% Eesti
elanikest, et homoseksuaalsus on igal juhul
taunitav. Rootsis oli sama meelt 6% küsitluses
osalenutest, Venemaal 60% ja Armeenias 96%.
Ilmsesti on Eesti elanike hoiakud homoseksuaalsuse küsimuses lähemal pigem Venemaa
kui Rootsi või Armeenia mõtteviisile. See, et
Sihtasutusel Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks õnnestus sel kevadel koguda petitsioonile samasooliste paaride abielu seadustamise
vastu 37 854, allkirja toetab selgelt maailma
väärtuste uuringu tulemusi. Samas on ju positiivne see, et võrreldes 20 aasta taguse ajaga on
Eesti elanike suhtumine homoseksuaalsusse
märgatavalt liberaalsemaks muutunud: 1990.
aastal arvas kolm neljandikku (76%) uuringus
osalejatest, et homoseksuaalsus ei ole kunagi
õigustatud. Seega on viimase paarikümne aastaga toimunud oluline nihe sallivama ja tolerantsema ühiskonna suunas. Omaette küsimus
on muidugi see, kas see areng on olnud piisav
või oleks võinud olla kiirem.

KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX

areng ei ole majandusliku arenguga võrdselt
sammu pidanud. Kui lähtuda Ingleharti sotsialisatsiooni hüpoteesist, muutuvadki väärtused ühiskonna jõukuse kasvades järk-järgult
põlvkonna vahetuse tõttu, kusjuures postmodernistliku väärtusnihke aluseks on ühiskonna
majanduslik olukord inimese kujunemisaastatel ehk siis lapse-ja noorukieas. Arvestades
seda, et Eesti majandusedu sai suurema hoo
sisse alles 2000ndate aastate keskel, võiksime
praeguse sotsiaalmajandusliku arengu jätkudes näha olulisemat eneseväljenduslike väärtuste esiletõusu nn nullindate põlvkonnal, kes
on praegu 10aastased ja nooremad. Kui vaatan
oma tütart ja tema eakaaslasi, siis ütleksin, et
Eestil on ikka veel lootust! Eks kümmekonna
aasta pärast saame näha, kas Ingleharti sotsialisatsiooni hüpotees peab paika või mitte.

lastest on Eesti elanik olemise üle eriliselt
uhked. Kas seda ei ole siiski vähe ja kas
pole kurb, et meie riiklus on arenenud
sedamoodi, et ühiskonda ei tajuta ühise
asjana?
Kui 25 aastat tagasi laulisveerand Eesti rahvast
kooris laulukaare all, et „eestlane olla on uhke
ja hää”, siis moodne laulusalm räägib pigem
sellest, kui halb on ikkagi olla eestlane: „Halvad
filmid on norm, tegemata haldusreform. Ilm
on sombune, Tori hobune on porine. Millal üks-

kord nähakse, kui halb on olla eestlane?”. See
„Tujurikkuja” ütlemata vaimukas sketš oli mõistagi mõeldud eneseiroonilise naljana, kuid kas
pole igas naljas kübeke tõtt? Tahaks loota, et
sketš avas paljude eestlaste silmad ning pani
nad mõistma, kui mõttetu ja naeruväärne on
Eesti elu ja inimeste üle pidevalt viriseda, nagu
see vahepealsetel aegadel siinses meedias peaaegu normiks oli. Tegelikkuses peaksime igal
hommikul üles ärgates õnnelikud ja tänulikud
olema, et saame elada nii ilusas, vabas, demokraatlikus, jõukas ja turvalises riigis, nagu seda
Eesti hetkel on!

Osutate, et laste kasvatamisel ei pea me

erinevalt Põhjamaadest sõltumatust ja
isepäisust oluliseks. Seletate seda riikliku
sõltumatuse kindlustumisega ELi ja NATO
läbi. Ometi on nn Vene kaart valimistel
kuni viimase ajani hästi töötanud ja politoloogid peavad julgeolekuohuga mängimist
meie valija peal üheks paremini toimivaks

fetišiks? Äkki kõneleb sõltumatusetähtsustamise vähenemine hoopis kohutavamast:
kuna Andrus Ansipid, Arno Allmannid ja
Arnold Rüütlid on kujunenud meie ajatuteks esileküündijateks, siis arvataksegi, et
seniilne pugejalikkus on oluline inimvoo-

Aastate 1995–1998 väärtusuuringu kon-

rus?

tekstis nägi uuringu ellukutsuja Ronald Inglehart SKT väärtuses 15000 dollarit elaniku
kohta piiri, millest alates tulevad ühiskonnas esile postmaterialistlikud väärtused.
Nimetatud näitajani jõudis Eesti juba 2005.
aastal. Kas see piir on tänaste hindade jms
juures samaks jäänud? Kuivõrd pikk võib
olla üleminekuaeg, mille järel võib loota
nihet ainelisuse rõhutamiselt eneseväljenduse, subjektiivse heaolu ning elukvaliteedi
väärtustamise suunas?
15 000 dollari kriteerium ehk sisemajanduse
kogutoodang elaniku kohta väljendatuna ostujõu standardis ei ole kindlasti mingi müütiline
piir, mille ületamise järel ühiskonnas automaatselt postmaterialistlikud väärtused esile
kerkivad. Ronald Inglehart tugines oma arvutustes konkreetsetele empiirilistele andmetele, mis pärinesid 1990ndate aastate keskpaigast. Kus on see piir nüüd, on ilma konkreetseid
andmeid nägemata raske prognoosida. Nagu
Eestilgi on paljud 1990ndate siirderiigid saanud kahekümne aasta jooksul mitmeid kordi
jõukamaks, kuid postmaterialistlike väärtuste

Hämmastaval kombel on võrreldes 1996. aastaga tõepoolest ligi poole võrra kahanenud
nende Eesti inimeste osakaal, kes peavad oluliseks kasvatada lastes sõltumatust. Mõneti
on tegemist paradoksaalse tulemusega, sest
kui jälgida Eesti igapäevaelu, on üsna selge, et
Eesti lapsed on vägagi iseseisvad ning saavad
kõikvõimalike praktiliste asjadega juba väikesest peale päris hästi hakkama: on pikki päevi
üksinda kodus, lähevad ise jalgsi või jalgrattaga
kooli, omavad pangakaarti jne. Paljudki neist
meile harjumuspärastest asjadest on Ameerika kolleegid peaaegu närvivapustuse äärele
ajanud. Nii et see sõltumatuse mõiste on Eestis
väga mitmetähenduslik. Ühelt poolt peetakse
oluliseks seda, et lapsed iseendaga ise hakkama saavad, aga teiselt poolt eeldatakse, et
lapsed on sõnakuulelikud ja teevad nii, nagu
„vanemad jatargemad” inimesed ütlevad. Kardetavasti pole Eestis jätkuvalt kuigi palju neid,
kes tõemeeli usuvad, et „lapsel on õigus oma
arvamusele ning õigus seda vabalt väljendada”,
nagu seda ÜRO lapse õiguste konventsioon
ette näeb.

Lõpetuseks ka veel niisugune küsimus.
Loodan väga postmaterialistlikuma Eesti
saabumist, mistõttu elan väärtusuuringule väga kaasa. Uuringut ja Ingleharti kritiseeritakse sageli aga seetõttu, et see on
konstrueeritud küsimustele ja tundmuste
loendamisele rajatud libateadus. Kas väärtuste ja hoiakute tundmaõppimiseks on ka
eksaktsemaid teid, nt klubilisele tegevusele
või suhtlusele kulunud aeg vms?
Minu meelest on äärmiselt kahetsusväärne,
et sotsiaalteadusi peetakse justkui mingiteks
libateadusteks– olen sellist suhtumist ennegi
Eesti avalikkuses ja teadusringkondades kohanud. Tegelikult on nii, et inimeste väärtused,
hoiakud ja isiksuse seadumused võimaldavad
nende käitumist päris hästi ette ennustada.
Näiteks sotsiaalse kapitali uuringutes on konkreetselt kokku loetud, kui paljude erinevate
ühenduste tegevuses inimesed osalevad, kui
sageli käivad lastevanemate koosolekutel, kui
tihti kutsuvad sõpru külla või käivad kolleegidega pärast tööd väljas. Kõik see on leitud olevat üldise usaldusega väga oluliselt seotud ehk
siis: inimestel, kes teisi rohkem usaldavad, on
ka reaalselt rohkem sõpru, aktiivsem seltsielu,
nad on suurema kodanikuaktiivsusega jne.
Kindlasti ei pretendeeri Ingleharti väärtuste
käsitlus absoluutsele tõele ja nagu enamikul
teooriatel, on ka sellel nii tuliseid pooldajaid
kui ka vihaseid kriitikuid. Muidugi on maailma
väärtuste uuringul nii sisulisi kui metoodilisi
puudujääke, kuid sellest hoolimata on tegemist ilmselt parima andmestikuga, et võrrelda
eri riikide elanike väärtuseelistusi ning jälgida
nende muutumist ajas.

Küsinud Valle-Sten Maiste
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Demokraatial lõpp-punkti ei ole
martin mölder: „Demokraatia formaalsed institutsioonid jätavad palju võimalusi endaga manipuleerimiseks”
Eesti inimarengu aruandest (EIA) torkab
silma, et kaugvaates on Eesti areng lähikümnenditel olnud hea. Detailidesse süvenemisel selgub, et kipume ideaalidest ja viisaka
maailma riikidest ikkagi samm taga olema.
Üldlevinud demokraatia indeksid paistavad aga keskenduvat muudelesihtidele kui
Eesti tasemel demokraatia probleemid ning
meile antakse kõrge hinnang? Erandina
olete välja toonud nädalakirja Economist
uuringu, mille järgi demokraatia on Eesti
siiski vigade ja puudustega.
martin mölder, eia „Vabaduse ja demokraatia” peatüki üks autoreid: EIA demokraatia
peatükis käsitlust leidvate indeksite suurim
eelis on, et saab samadel alustel võrrelda
suuremat hulka riike. Iga indeks tõmbab aga
hinnangu piirjooned eri kohta, kuid see ongi
alati ja paratamatult nii. Ei ole absoluutset ja
vaidlustamata piiri demokraatliku ja ebademokraatliku korra vahel. Seega on Eesti olukorda
nende indeksite alusel hinnates oluline küsimus, kuidas paigutume suhtes nende riikidega,
kellega meil tuleks Eestit võrrelda. Kes on meie
ees ja kes tulevad meie järel? Mis tüüpi demokraatia Eestis valitseb, sõltub sellest, milliste
riikidega me sama hinnangu pälvime. On aga
selge, et postsotsialistlike riikide hulgas on Eestil läinud suhteliselt hästi.
Teatud vahe Lääne-Euroopaga ei tohiks
aga üllatada või muret teha. On loomulik, et
demokraatia ei ole Eesti-laadses riigis jõudnud
sellisesse vormi, nagu ta on seal, kus demokraatlikud ideaalid ja elukorraldus on pikema
ja sügavama ajalooga. Oma võrdlusgrupis ehk
riikide hulgas, kes tulid raudse eesriide tagant,
on Eesti demokraatia heas olukorras ning on
vähe riike, kes pärast Nõukogude Liidu lagunemist on oma demokraatia niivõrd sujuvalt
suutnud üles ehitada. Eesti on tihtipeale aga
võtnud endale võrdlusgrupiks Põhjamaade
või Lääne-Euroopa riigid, kelle kõrval jääme
ilmselt veel kauaks paljudes ühiskonna arengu
näitajates alaväärsuskompleksi põdema. Teatud mõttes ei ole me sellega päris õiglased

iseenda suhtes.

Kas Economisti uuringus Eesti demokraatialeantud mitte väga hea hinnang kõneleb
sellest, et õhtumaadega võrreldes on meie
demokraatia formaalne? Osutate sellele,
et kui vaadata nüansse, näiteks valimisosaluse taset, vähemuste autonoomiat ja
kaasamist, naiste osakaalu parlamendis,

parteide ja poliitiliste organisatsioonide
liikmesust, kodanike huvi poliitika vastu,
valmidust osaleda meeleavaldustel, poliitika jälgimist meedia kaudu ja poliitilise
osaluse edendamist võimude poolt, siis on
meie seis üsna keskpärane?
Üks asi, mida on suhteliselt lihtne teha ja millega on saanud hakkama ka paljud riigid, mida
keegi (peale ehk nende endi) demokraatlikeks
ei peaks, on üles seada demokraatlikud institutsioonid erakonnad, valimised, parlament,
valitsus jne. Kõik demokraatia formaalsed institutsioonid jätavad aga palju tegutsemisvabadust ja võimalusi nendega manipuleerimiseks.
Seega, teatud punktist edasi minnes saab olulisemaks demokraatia peamiste osaliste (erakonnad, poliitikud, kodanikud, meedia) tegevus demokraatia struktuuride varjus või sees.
Ülal loetletud punktid on Economisti indeksi
poliitilise osaluse hindamiskriteeriumid.
–

Kuna indeksi autorid on avalikustanud üks-

nes koondhinnangu, siis ei ole võimalik nende
kohta midagi eraldi öelda. Tõsi on aga see, et
tegemist on pigem selliste demokraatia elementidega, mida ei ole võimalik formaalsete
reeglitega inimestele või poliitikutele ette kirjutada. Kuid kindlasti ollakse Eestis palju kaugemale jõutud sellest, et olla pelgalt „formaalne
demokraatia”.Teekond ei ole aga muidugi veel
läbi käidud ja vaevalt et see üldse kunagi otsa
saab. Iga ühiskond muutub ja ei ole olemas sellist asja nagu demokraatia lõpp-punkt.
Annate mõista, et toimivatest valimistest
arenenud demokraatiaks ainuüksi ei piisa.
Valimiste tagamaa on Eestis aga probleemne.Millised on aga Eesti peamised puudujäägid võrreldes riikidega, kes on pälvinud demokraatia kõrgeima kategooria?

Milles konkreetselt seisnevad valitsemise
teostamise, osalemise ja poliitilise kultuuri
probleemid, millele osundate?
Indeksite põhjal on raske põhjendatult öelda,
millised on just need Eesti demokraatia kõige
teravamad probleemid. Nagu ma eelnevalt
mainisin, annavad demokraatia indeksid ennekõike just võimaluse vaadata, kus paikneb üks
või teine riik võrdluses paljude teistega. Mis
puudutab neid kriteeriume, millest koosnevad
valitsuse toimimise, osaluse ja poliitilise kultuuri mõõde, siis ei ole täpselt teada, milliste
numbriliste väärtustega on Economisti indeksis neid hinnatud. Kuid ilmselt on Eestil kõige
enam ruumi edasi liikuda just nendes küsimustes, mis puudutavad inimeste, kodanike ja
poliitikute hoiakuid ja harjumusi. Economisti
indeksi kontekstis ei ole see ainult poliitilise
kultuuri küsimus, vaid peegeldub ka valitsuse
toimimises ja kodanike osalemises. Poliitiline
kultuur laiemalt tingib ja seob kokku kõigi
tegevuse poliitilises süsteemis. Demokraatlik
poliitiline kultuur on midagi, mida peab päevast päeva taastootma ja millesse peab sisse
kasvama.
Demokraatiaprobleemide väljavabandamiseks armastatakse ikka öelda, et kommunistliku partei valitsusperiood on veel
lähedal. Aga ega me sest vist pelgalt aja
kulgedes ei vabanegi?Sotsialismiajast pärit
isikud jadialoogivalmiduse puudumine ela-

vad praeguste demokraatlike struktuuride
sees edasi. Peale kasvab ka uusi jõude, kes
võtavad demokraatiat pigem formaalselt
kui sisuliselt? Kas Eestis on demokraatia
probleemid piisavalt kriitikatule all või mis
siin aitaks?
Kui mõelda kultuurile, selle loomisele ja
omaksvõtmisele, siis on ajaline argument paljuski korrektne. Vaevalt üks põlvkond on möödas demokraatliku riigikorra kehtestamisest
ning muutused, mis selle aja jooksul saavad
toimuda, on paratamatult piiratud. Väärtused
ja hoiakud vahetuvad ja mineviku mõju muutub koos põlvkondade vahetumisega. Sellel on

alati oma kindel tempo. Seega ei ole küsimus

niivõrd selles, kas me minevikust vabaneme,
vaid millesse me vabaneme.
Demokraatia-vastaselt meelestatuid või
selle suhtes ükskõikseid on igas demokraatlikus ühiskonnas. Oluline on, kuidas ühiskond
selliseid riske suudab maandada. Piirjuhul on
näilise demokraatia varjus võimalik olukord,
kus iga erakond unistab sellest, et ta ei peaks
oma võimu kellegagi jagama ja saaks demokraatlike institutsioonide varjus teha, mida
vaid tahab. Samuti on ka ettevõtjaid, kes sooviksid oma sektoris vaba turu kaotada ja endale
monopoli staatust, sest nii oleks kasum kõige
suurem. Sama loogika võib üle kanduda ka
poliitikasse. Demokraatia kvaliteedi kesksed
elemendid nagu võimu hajutamine ja jagamine, kompromissid ja seisukohtade paljusus ning vaba diskussioon võivad muutuda
millekski, mida iga poliitiline jõud proovib
oma tegevuses vältida, kuna need ei ole tema
„kasu” huvides. nii nagu ka selleks, et majanduses oleksid turg ja konkurents „vabad”,
on vaja välise tegutseja, s.o riigi teatud laadi
sekkumist, on ka demokraatia puhul vaja
avalikkuse ehk meedia ja kodanikuühiskonna
pidevat ja märgatavat kohalolu. Erakonnad on
organisatsioonid, kes valitsevad. Kuidas nad
valitsevad, sõltub paljuski sellest, mis toimub
väljaspool valimisi ja erakondi. Integreeritum
ja terviklikum arusaam demokraatiast ning
selle toimemehhanismist on Eestis ajapikku
tekkimas ning võib-olla oleme olnud naiivselt
kärsitud seoses sellega, kuhu ja millal me oma
ühiskonna või majandusega jõuda tahame.
Demokraatia on kogu ühiskonda läbiv nähtus
ning ühiskond muutubki aeglasemalt kui me
ehk sooviks mitte aastate, vaid aastakümnetega. Kui eesti demokraatlikavalikkus ennekõike kodanikuühiskond ja meedia oma järjepidevust ei kaota, siis on põhjust loota, et
põlvkonna pärast on Eesti teinud lisasamme
vabama ja demokraatlikuma ühiskonna suunas.
–

–

–

Küsinud Valle-Sten Maiste

Meie vennad
Ilmar Vene
Prantsuse presidendi sõnavõtus vilksatas paljutähendav ettekuulutus: ükskord hakkame selle
üle, et otsuse vastu võtsime, uhkust tundma.
Ta pidas silmas otsust, millega samasoolistele
abielupaaridele anti õigus lapsendada. Heakskiit sellele, endastki mõista, ei tarvitse olla jäägitu. Sellest siis võidukaks osutunud enamuse
apellatsioon tulevikule: praegu pole üksmeel
veel täielik, kuid seda otsekohesemalt hakkavad meie üle uhkust tundma järelpõlved, kesju
hindajaina on kaasaegseist alati erapooletumad
olnud. Ent noodki, kellel hiljem elada tuleb, kuuluvad püsimatute ja kõikvõimalikele mõjutustele alluvate lihtsurelike hulka, mistõttu nende
hinnangud ei saa alati ühesuguseks jääda. Me
ei tea, kuidas kõnealust otsust hindama hakatakse. Saame vaid vaagida, missugusena ilmub
kõnealuse juhtumi sisuline külg.
Esimesena hakkab silma mõtlemisviisi lineaarsus; hilisem, tundub selle järgijaile, peaks
varasemast tingimata parem olema. Säärane
suhtuminekuulub üldomaste hulka ja on rahuldava selgusega esitatud juba Aristotelesel.
Tohib arvata, et seisukoht ei tarvitse kummutamist karta ka edaspidi: oleme ju veendunud,
et parim, milleni varasemad uurijad jõudnud,
sisaldub hilisemates uurimustes. Teaduslike
uuringute valdkond pole ainus, mille piires on
elementaarne loogika end maksma pannud;
seitsmeteistkümnes aastasada oli viimane,
mille jätkudes antiikautorite esimust tunnistati: sajandi lõpuaastail puhkeb selles asjas suur
poleemika ja lõpetuseks selgub „modernselt”
meelestatud taidurite üleolek.
Sealtpeale oleme elanud „modernilt”:
orienteerume oma kaasajale ja loodame suuri

asju tulevikult. Ilmar Laaban, seitsmeteistkümneaastane gümnasist, rääkis kahetseval toonil
sellest, et Nobeli auhinna komitee eelistavat
XIX aastasaja kirjanikke XX sajandi suurustele.
See on

esinduslik näidis lineaarsest mõtlemisviisist: XX sajandile tagab üleoleku juba see,
et ta on eelnenule järgnenud. Paraku auhinna
määrajad, üldreeglina alalhoidlikult meelestatud inimesed, eelistasid vanamoelist esitusviisi
ja seepärast pidid uuendajad ootama, kuni teosammul edenev üldsus küünib nende pioneeritööd hindama.
Teisena väärib Prantsuse presidendi puhul
märkimist meeldivalt mõjuv iseteadvus: ajal,
mil uutes metropolides tavatsetakse Euroopat kujutada kaitset vajava eidekesena, pole
Pariisis kesksuse tunne ikka veel kadunud.
Sest mida muud saaks kõnealune ettekuulutus tähendada kui mitte seda, et ülejäänud
inimkonnal tuleb uuendust varem või hiljem
järgida? Või üldistavamas sõnastuses: „Euroopalikud väärtused”, olles arengulugu sajandite
vältel suunanud, pole oma juhtseisundit ikka
veel kaotanud.
Kõigest teisejärgulise möönduse korras
tuleb arvesse, et tegemist on poliitikuilt pärineva uuendusega, need aga jaotuvad laias laastus kaheselt: arukaiks ja kutsumuslikeks. Esimesed püüavad oma tegevust kooskõlastada enamuse suhtumisega, teised, keda õnneks pole
sageli esinenud, tunnistavad ainult üht väärtust: valitseda oma alamate üle kakskümmend
neli tundi ööpäevas. Selles suhtes on iga arukas
riigimees mäekõrguselt üle kõigist kutsumuslikest. Kahjuks väärib meelespidamist ka tema
olenevus enamusest, viimasena toodust on aga
juba Goethe ammendava kokkuvõtte teinud;
iseäranis tuleb seda arvesse võtta asjus, mille
ühene lahendus juba ette välistatuks osutub.

Ja just sellega, üheselt vastamatu küsimusega, on antud juhul tegemist. Meie suhtumine
pole püsiv ja, mis eriti halb, seda võivad mõnikord määrata nii teisejärgulised tegurid, et
meil endilgi pole hiljem kerge oma toimeviisi
põhjendada. Olen kindel, et täielikku üksmeelt
ei valitsenud ka tolles enamuses, keda Aivar
Kivisiv on kujutanud artiklis „Tolerantsus kui
vaenamise vorm ja relv põhiväärtuste lõhkumiseks” (Sirp 3. V 2013). Ülevoolav inimarmastus, mille kandjana enamus end tundis, võis
johtuda esmajoones soovist peale jääda, tugevam olla. Pealegi toimus kõik anonüümselt,
s.t kõige kindlama egiidi all. Individuaalsemas
vormis peab inimlik mitmekesisus end diferentseeritumalt tutvustama. Hiljaaegu nimetas
üks meie kirjanikke maailmakultuuri suurkuju
„pederastiks”; sellel lapidaarsusel, meie oludele iseloomulikul, oli vähemalt üks pisivoorus: otsekohesus. On ju reegliks, et kõnealuses
küsimuses rakendatakse kahesuse põhimõtet:
avalikkusele üks, enesele teine. Juhtkuju, keda
me kõik tunneme laitmatult tolerantsena, olevat eraviisilises vestluses esitanud puudega tuttava kohta täpsustava küsimuse: „Too pederast
või?”. Selline on meie sallivus tegelikult ja meie,
kannatades alatise igavuse all, olemekahesuse
avaldumiste suhtes ülimalt tähelepanelikud. Ka
ennisttoodud küsimus, olgugi eraviisil esitatud,
levis nii laialt, et jõudis isegi minuni.
Kõige mõjusamalt on mulle filosoofiat õpetanud lambad; kaudseid kujundajaid leidub
arvutult, aga lambad koolitasid vahetult: olen
oma silmaga näinud, kuidas valged isendid
musta liigikaaslast möödumisel peaga müksasid. Sõnum kaikus hääletult, kuid seda mõistetavamalt: mis pagana päralt pead sina must
olema, kui sa ometi näed, et meie kõik oleme
valged? Kaldun arvama, et meie, olgugi juma-

likku päritolu, neljajalgseist õpetajaist olemuslikult ei erine. Loomus oma nime sellepärast
kannabki, et me tõrget hälbelisuse, s.t loomuvastasuse suhtes ei suuda ületada täielikult.
Sellest üldistav järeldus: hälbelisust lahkavais
poleemikais teesklevad vaenajad vähem.
Mispärast on kõnealune küsimus säärase
teravuse saavutanud? Saab siis inimene selle
eest vastutada, et ta pidi teistsugusena, enamuse esindajaist märgatavalt erinevana sündima? Ometi on seda neile pikki sajandeid
süüks pandud ja seepärast katsutakse ülekohut vähemalt tagantjärele kuidagimoodi heastada. On see lubamatu? Mitte ei saa siinkohal
mööda tekstilõigust Thomas Manni „Päevikus”, kust saame teada, kuidas kirjanik mingit
noorukit huultele suudles. Vahest rääkis kaasa
soov „järelpõlvedele” teada anda: tema ikka
ka, Thomas Mann, on armastanud. Tutvus seda
laadi eneseväljendustega võib vee silma võtta.
Lõpetuseks üritagem üldistavamat tõlgendust: mispärast uuendusi taotlevas Pariisis nii
ägedalt lärmitsetakse? Aga kas Vabadust, Võrdsust ja Vendlust nõuti vaiksemalt? Oleks kahju,
kui võtaksime neid lööksõnu kõigest retoorika
väljendusena: koondkujul sisaldub neis kogu
õhtumaine vaimulugu. „Vendlus” on puhtreligioosne mõiste: „Inimene on inimesele sõber,
seltsimees ja vend” („Kommunismiehitaja
moraalikoodeks”). Kommunismist oleme esialgu kaugel, kuid vähemuste õigused on meile
seda lähedasemad. Kelle juurde Kristus tuli?
Eks ikka kadunud lammaste juurde. Ilmalikes
oludes nimetatakse „kadunud lammasteks”
vähemusi: ka nemad on meie vennad. Ei usu,
et tähiste teisenemist tuleks kõige olulisemaks
pidada; kõrgemalt tasandiltjälgija jaoks oleme
kõik endistviisi kristlased. Kuhu meil pääseda.
Hõiska, sigimatu!
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Ajaloost ja doktoritest
Laine Randjärve väitekirja põhiprobleemid, miks promovend läbi kukkus.
okupatsiooniaastail sissepoole ja vältisid nii
kirju kui ka telefonikõnesid. Kui nii, siis tuleb ka
probleem tervikuna püstitada teisiti kui Laine
Randjärvel: mitte loovisikute roll, vaid intellektuaalne duaalsus ning mitte sotsiaalpoliitilistes
protsessides, vaid okupatsiooniühiskonnas.

Peeter Olesk
Göttingenis töötanud filosoofiadoktor (1951)
alexander Webermann (1915–1971),
heade tuttavate jaoks lihtsalt OoAaVee suri
ratsutamisel arvatavasti südamerabandusse. Ta
oli avarate huvidega õpetlane ja väga abivalmis
rahvuslane, kes eluajal mingi suure ja ühtlaselt
läbikirjutatud raamatuni ei jõudnudki. 1978.
aastal ilmus tema pärandist saksakeelne teos
Eesti valgustusajast pearõhuga Friederich Gustav Arveliusel. Teose olid kokku pannud ta kolleegid. Seda raamatut jõudis tollasesse Eestisse
paar eksemplari, millest ühe sai Paul Ariste, kes
Otto

oleks meelsasti tutvustanud endast noorema
asjatundja tööd ka avalikkusele. Ta alustaski
oma arvustuse kirjutamist, kuid loobus sellest,
märkides raamatu tagakaanele, et see on poolik ja puudulik, tema aga ei taha kirjutada teise
mehetööd mahategevalt.
Kui trükist oli tulnud riigikogu praeguse
koosseisu asejuhataja Laine Randjärve raamat
„Sillad üle piiride. Tuudur Vettiku kirjad abikaasa Lonni Paigaline-Vettikule aastatel 1955–
1956. Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe kirjavahetus aastatel 1959–1975”, kaanel foto, millel mõlemad mehed napsitavad (Tallinn, 2012),
siis ostsin selle ilma mingi eelarvamuseta. Jah,
iga kord, kui ma kas lähen ise Tartus Maarja surnuaiale või juhatan seal mõnd ekskursiooni,
seisatan ma ka Roland Laasmäe ja tema venna
hauaplatsidel ning olen kuulajatele jutustanud, mida Roland Laasmäe tegi. Tuudur Vettikut olen ma näinud eemalt üheainsa korra,
kui ta tuli oma kodust Tallinnas Koidu tänavalt
ning kõndides Hendriksoni küüru poole kuulatas helihargi tooni. Lonni Paigalisest ei teadnud
ma muud, kui etta oli korporant ja töötas õpetajana ning eakaaslased elasid tema haigusele
ja surmale väga kaasa. Raamatut ostes huvitas
mind abikaasade intiimsus probleem, mida
on eriti tolle aja kontekstis üldse väga raske
uurida, tehku seda kes tahes.
Lugenud raamatu läbi, otsustasin endamisi,
et ma ei kirjuta sellest, sest ka see teos on puudulik ja kirjutatud „kriibus-kraabus”. Ometi on
autor seda hiljemini üldistanud ning esitanud
Tartu ülikoolis kaitsmiseks filosoofiadoktori
väitekirjana pealkirja all „Loovisiksuse roll sotsiaalpoliitilistes protsessides Tuudur Vettiku
ja Roland Laasmäe loometegevuse analüüsi
põhjal ajavahemikus 1940–1980”. Töö lubatigi
kaitsmisele mina poleks seda teinud ja 9.
mail promovend seda ka tegi, kuid kuna kaitsmisnõukogu ei olnud kraadi omistamise poolt,
kukutati tema väitekiri läbi. Järgnesid kaitsja
ja tema ühe juhendaja (professor Aadu Must)
nõutud kommentaarid, hulk arvamusi portaalis Delfi ning veel suurem hulk seisukohti
Postimehe e-veergudel. Seal olen ka mina
kolm korda sõna võtnud, olles nüüd sunnitud
lugema nii väitekirja, uuesti juba mainitud
raamatut kui ka kõiki kommentaare. Siinkohal
ajendasid mind veel kord kirjutama peamiselt
just kommentaarid. Osa neist on lihtsalt totrad.

Ajalugu ja kodulugu
Mitu kommentaatorit on seda meelt, et kui ajaloo uurimine hoidub panoraamsetest üldistustest ja eelistab piirduda olnu kirjeldamisega,
siis on see kodulugu lastele või kodu-uurimine
veteranidele, järelikult mitte-teadus. Teema
poolest on Laine Randjärve väitekiri pühendatud okupatsiooniaegsele mentaliteedile väga
väikeses kollektiivis, milles üks kolmest osalisest esineb kahes rollis Tuudur Vettikabikaasa
ja õpetajana ning ülejäänud kaks on omavahel ebavõrdsed Lonni Paigaline kui abikaasa
ja Roland Laasmäe kui õpilane. Kirjavahetuste
aeg ei lange kokku töö pealkirjas esitatud kronoloogilise raamiga, vaid on sellest oluliselt
lühem, nii et ainuüksi kasutatud kirjade põhjal pole võimalik teha järeldusi kogu epohhi
kohta. Sisuldasa need kirjad ümberütlemist ei
vaja, küll aga oleks olnud ootuspärane publitseerida need teaduslikul kujul, mis tähendab
seda, et algul oleks tulnud esitada ülevaade
kõigi osapoolte arhiivist koos tühikutega ning
seejärel iga kiri korralikult legendeerituna
(arheograafiline kirje jne) ja kommenteerituna.
Veider, et seda peab kordama, ent niisuguste
–

–

–

tõsiasjade kirjeldamine ongi igasuguse ajaloo
uurimise alus. Kes arvab, et see on hoopis koduuurimine, ajab segamini referaadi, kroonika,

metoodiliselt läbimõeldud narratiivi, fakti- või

–

–

–

mida sina „kommentaarid”, kui

...

Totrusena võib võtta näiteks kommentaari,
nagu oleks Nobeli füüsikaauhinna 1929. aasta
laureaat, hilisem (1942–1975) Prantsuse Ta

alaline sekretär Louis-Victor Pierre Raymond
de broglie (1892–1987) kaitsnud oma filosoofiadoktoritööd 1924. aastal Sorbonne’is inglise
keeles. ei midagi niisugust väitekiri oli prantsuse keeles („recherches sur la théorie des
quanta”) ning üheksast varasemast artiklist,
millest kaks on kirjutatud kahasse, oli ingliskeelseid vaid üks. Faktijamast ohtlikum totrus
on väita, et Eestis ei ole ühtegi ajaloodoktorit
(mõeldud on, et kõik on filosoofiadoktorid ajaloo vallas). Neid on vähemalt viis ja kui lisame
ajaloolasena ka professor Lembit Andreseni,
kes kaitses doktorikraadi kooliajaloost pedagoogika „all”, siis koguni kuus. Kõige tuntumad
nendest on professor Helmut Piirimäe, professor Raimo Pullat ja professor Enn Tarvel. Pole
mõtet eitada nende doktorikraade, sest probleem asub mujal: kõik on vanad ning osast ei
–

Vello Viisimaa ja Endel Pärn laulsid eestastele tuntuks professorite dueti Zelleri operetist
„Linnukaupleja”: „...täna püüdkem hästi targad olla, laskem kandidaadil ette tulla! Kui nüüd
keegi teda protežeerib, siis me vait, ei üldse oponeeri. Olgu ta või lollpea ilma suurim, ütleme,
et kuulub professuuri! Tuule järgi purje seada võin, kui poetab kulda tasku meil.” Tegelik elu
Eestis käib siiski teisiti.

teatagi, et nad on veel elus. Noorematest on
kahekordsed filosoofiadoktorid (1987 ja 2000)
suursaadik Margus Laidre ja Ülle Tarkiainen.

Kuid kui loobuda doktorikraadi vormilistest
tunnustest ja lähtuda eeskätt uurimuste põhjalikkusest, koguneb tugevaid doktori-uurimusi,
mis kõik on ka trükis ilmunud, noorematelt ajalooprofiiliga teadlastelt poolteistkümmend või

rohkem. Et neist mitmed on seni kraaditööks
vormistamata, selle taga võib peituda akadeemiline obstruktsioon: Eestis jätkub küllalt teemajuhte, keda huvitab mitte kolleeg, vaid teise
inimese kaitstud kraad, mis võimaldab juhendajal rääkida kaasa uurimistoetuste jagamisel.
Põhimõtteliseks totruseks tuleb pidada ka
teaduste vastandamist üksteisele ja ajalooteaduse nägemist üksnes faktide või protsesside
paradigmaatilises ümberjärjestamises ilma
uute faktide leidmise ning nendevaheliste vasturääkivuste ületamiseta. See on Laine Randjärve väitekirja üks põhiprobleeme. Ei olnud
nii, et okupatsiooniaegsete laulupidude kava
ja korraldamise üle sõdisid kõigest kaks leeri
tartlased ja tallinlased. Simmi-järgses Tartus
oli leere kaks, Richard Ritsingu ja Roland Laasmäe oma. Tallinnas oli leere rohkem: Tuudur
Vettik, Gustav Ernesaks, Jüri Va riste, Arvo Ratassepp, Harald Uibo. Konfliktide üheks objektiks
oli õigus juhatada üldlaulupeo avamisel ja
lõpetamisel ühendkoore (mis olemuselt on
segakoorid), mis võis anda Gustav Ernesaksale
ettekäände küsida: miks peab tema kirjutatud laulu „Mu isamaa on minu arm” juhatama
keegi teine, kui autor on ise kohal, dirigent
veel pealegi? Teatavasti lahendati see konflikt
nii, et viimast laulu juhatas nii palju koorijuhte,
kui pulti mahtus. Teiseks objektiks oli võimalus
külaliskontsertideks väljaspool Eesti NSVd või
isegi väljaspool Nõukogude Liitu. Tollastest
–

dirigentidest ja koorijuhtimise õppejõudu-

dest oli vähemasti kaks vormistatud KGB agen-

ERRi arhiiv

dina (kuna nende süü ei ole kindlaks tehtud,
ent otsesed järglased elavad meie keskel, ei
pea ma õigeks neid siin nimetada), keda võidi
värvata selle argumendiga, et teistmoodi nad
koos oma kooriga välismaale ei pääse.
Et tuua sedalaadi asjaoludesse pisutki kontrollitavat selgust, oleks ootuspärane töötada
läbi märksa suurem allikate ring võrreldes sellega, millele toetub Laine Randjärve väitekiri.
Töös on ettevaatlikult tunnistatud, miksjäi allikate suurem ring kõrvale, kuid nõnda on langenud välja ka paljud niisugused seosed, mis
kuuluvad ajaloolise pildi sisusse. Nigol Andresenil polnud põhjust pidada Tuudur Vettikuga
pikka isiklikku kirjavahetust, sest mõlemad
põlvkonnakaaslased olid kolleegid juba ammu
enne Teist maailmasõda ning elasid pika elutee lõpupoolel lähestikku üks Videviku, teine
Koidu tänaval.Kui mõlemad olid kinnipidamiskohast vabanenud, rehabiliteeriti Nigol Andresen NLKP liinis märksa varem kui TuudurVettik
juriidilises mõttes, aga kui Vettikul oligi vanale
kolleegile heita ette viisi, mille abil Nigol Andresen oma rehabiliteerimise saavutas (astudes
uuesti KGB teenistusse), siis pole usutav, et
ta tänaval teise mehega kokku saades oleks
hakanud kõlaval häälel maid jagama. Aastatel
1944–1950 oli nigol andresen Tuudur Vettikule
kaitsjaks ja Vettik polnud inimene, kes oleks
selle unustanud.
Millised allikad saavad tulla ses suhtes
arvesse olukorras, millest on teada, et läbiotsimistel konfiskeeritud, ent kriminaalasjasse
mittepuutuvad dokumendid hävitati? 1947.
aasta üldlaulupeo kõik materjalid, mõlema
rehabiliteerimise materjalid, Nigol Andreseni
väljasõidutoimik 1970. aasta kohta (kindlasti ei
sõitnud ta Soome omal algatusel), kuid ka Vettiku kirjad pagulusse. Oletagem korraks vastuväiteliselt, et ka need allikad pakuvad vähe uut.
Oletus ei ole alusetu, sest inimesed elasidki

episoodiuurimuse, koguteose peatüki ja õpiku
(loetelu ei ole täielik). Ei ole põhjendatud vastandada üksteisele filoloogiadoktorValdek Palli
doktoritööd Põhja-Tartumaa kohanimedest
(1969–1977), Ülle Tarkiaise väitekirju Põhja-Tartumaa rahvastikust ja agraarasjandusest ning
Tartu ülikooli tegeliku usuteaduse professori
Johan Kõpu monograafiat Laiuse kihelkonna
ajaloost (2. tr 2009) sellelt aluselt, et hilisema
peapiiskopi käsitlus on narratiivsem kui kahel
esimesel. Nad kõik võtavad teatava protsessi

kokku.
Laine Randjärve väitekiri ei lähene kodu-uurimisele, vaid on kirjutatud metoodiliselt hajali
ega püsi isegi deskriptiivsuse tasemel. See võib
olla juhendamise viga, aga on tõepärasem, et
töö autor pole kunagi läbinud „teadusetegemise” põhikursust, mis harilikult seisneb selles, et mingi peatükk antakse sulle halastamatult tagasi ja sa ei saa jätkata enne, kui see on
korda tehtud. Ning kui töö on valmis, lastakse
sel seista kuni paar aastat, sest järsku on mõni
viga ikkagi veel sees. Puudulik väitekiri ei ole
nagu Vilde vigane pruut, ta ongi invaliid esitatud kujul alamõõduline.Kaitsmise käigus oleks
see pidanud selgeks saama, sest pole reaalne,
et küsitavused avastatakse ilma diskussioonita
alles hääletamise ajal.
–

Kuid nüüd?

–

Nii küsis Betti Alver1939 pealkirjata luuletuses,
mida tuntakse esimese värsi järgi: Vaim, kandes kord triumfipärgi/. Kuskil ei ole sätestatud,
mitu korda võib üht väitekirja kaitsmisele esitada, kuid kirjutamata seaduse kohaselt kord
juba põrunud väitekirja samale nõukogule ei
esitata ja tema kaitsmist kuskil mujal tõlgendatakse promovendi nõrkusena. Tuleb esitada
täiesti uus töö, teades samal ajal juba ette, et
autoril on märk küljes. Täiesti uus töö, see on
paar aastat pühendumist üksnes väitekirjale
või, kui see pole võimalik, siis viis aastat kõik
vabad õhtupoolikud. Ses mõttes tegid kaitsmisnõukogu need liikmed, kes olid 9. mail akadeemilise väitluse ajal vait, karuteene ka omalt
poolt, sest mingit teemat on edaspidi väga
raske finantseerida, kui juhendaja kui teadlase
isikuloost tuleb välja, et üks tema doktorante
on kukkunud läbi. Kahju, aga töö, mille sisuks
on inimeste mõistmine ajaloos, esitas autor,
kellel on raskusi mõista inimesi oma kaasajal.
12. mail 2013 Tähtvere mõisas

6

TEADUS

SIRP 17. mai 2013

Entroopia uus, arukas nägu
Kahelda julgetakse suurteski, kindalt kanda kinnitanud teadusideedes.
Uku Püttsepp
Lihtsatest asjadest võivad kiirelt saada keerulised: kaos majarahva hulgas köögipannil
põlema läinud omletist, inimahvlaste kahejalakõnni areng või paari algtingimusega lähtestatud füüsikalisest süsteemist virguvad
emergentsed nähtused. Teooriafüüsikute seas
tekkinud uue arusaama järgi ilmneb, ettoodud
näidete vahel on nii mõndagi ühist. Nimetatud
ühisosa määravaim muutuja on entroopia.
Gümnaasiumivilistlane teab, et entroopia kirjeldab süsteemi energeetilist korrastatust.
Mida kõrgem on entroopia, seda madalam on
süsteemi võime teha kasulikku tööd. Mõiste
võttis 1850ndatel kasutusele saksa füüsik
Rudolf Clausius, et kirjeldada hõõrduvatest
masinaosistest kaduvat soojust.
Hiljem on entroopia matemaatilist aparaati täiendatud, sellel põhineb ka termodünaamika II seadus, millest on tuletatud kaht
tüüpi igiliikurite teostusvõimatus. Seadus
kõlab nii:„Kõikide suletud süsteemides toimuvate pöördumatute protsessidega kaasneb
süsteemi entroopia kasv.” [Ülo Uigaste, Füüsika
gümnaasiumile, I osa, 1997, Avita]. On intuitiivne, et soojus kandub üle soojemalt kehalt
külmemale. Entroopia määrabki soojusvahetuse suuna. See on vajalik, sest vastupidine
protsess otseselt energia jäävuse põhimõtet
ei riku.
Võib väita, et entroopia on eelkõige taandava toimega, ühtlustades paratamatult avatud süsteemide töö- ja arengupotentsiaali.
Seda väidet kasutavad oma kasuks kreatsionistlikud liikumised. Ent uuemad teadustööd
kajastavad entroopia tajuliselt taandavat palet
hoopis uues, võiks öelda, intelligentsemas valguses.
2011. aastal sai hollandi teooriafüüsik Erik
Verlinde maineka 2,5 miljoni eurosuuruse Spinoza stipendiumi. Osalt tänu aasta varem avaldatud artiklile „raskusjõu ja newtoni seaduste
päritolust” („On the origin of Gravity and the
Laws of Newton”). Verlinde väidab artiklis, et
gravitatsioon, mida kirjeldab seni edukaimalt
Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria, tuleneb
hoopiski entroopiast.
Einstein võttis gravitatsiooni kirjeldamiseks
kasutusele aegruumi kõveruse mõiste: mida
kõveramas ruumiosas on ruumipunkt, seda
tugevam on punktiga seonduvjõupotentsiaal.
Gravitatsiooni makroskoopiline universaalsus viitab, et selle füüsikalised tagamaad on
mikroskoopilistest parameetritest sõltumatud. Sestap on kaasaja füüsika üks suuremaid
probleeme mikro- ja makromaailma kirjeldavate teooriate ühildamine. Verlinde aga usub,
et gravitatsiooni tuletamise määrab keskselt

informatsioon, mille ruumilist konsentratsiooni ja paiknemist mõõdab entroopia. Muutused aegruumi entroopias põhjustavad omakorda entroopilise jõu.
Verlinde toob artiklis entroopilise jõu selgitamiseks näite polümeeride keemiast. Polümeer koosneb mitmest monomeerist, mille
asendid on otskinnituspunktide pöörete suhtes energeetiliselt ekvivalentsed.Katseliselt on
teada, et soojas keskkonnas tõmbub polümeer
juhuslikul moel krussi, see on entroopiliselt
soodsaim olek. Kui nüüd polümeer väikeste
näpitsatega sirgeks tõmmata, kahaneb võimalike olekute arv (neid on krussis olekus kordades rohkem) ningsüsteemi entroopia kahaneb.
Kui näpitsad vabastada, tõmbub polümeer aga
peatselt tagasi kokku. Taastav jõud on Hooke’i
seadusega võrdeline entroopiline jõud, mis
maksimeerib entroopia ning süsteemi võimalike olekute arvu. Entroopilise jõu tõdemiseks
ei olnud vaja Verlinde artiklit, seda tunnistasid
molekulaarbioloogid näiteks proteiinide ja
RNAglobulaarstruktuuri kirjeldamisel ennegi.

Küll aga rõhutab füüsik näitega, et avatud süsteemi entroopiline jõud võib olla konservatiivne ehk jõust johtuv töö trajektoorist sõltumatu. Konservatiivne on ka gravitatsiooni jõuväli, kus paikneva keha potentsiaalne energia
sõltub vaid asukohast. Vahet pole, kastejõuate
maja katusele liftiga või treppi mööda, sestteie

Mis on faasiruum? Liikumist on hea kujutada liikuva pildina, nt filmina. Üks võimalus kujutada objekti liikumise füüsikalist iseloomu on
kasutades faasiruumi.Kolmemõõtmelises ristkoordinaatidega ruumis on telgedeks pikkus, laius ja kõrgus. Selles on hea kujutada asja asukohta
ja suurust. Faasiruumis võivad olla telgedeks näiteks pendli kaldenurk tasakaaluasendist ja pendli võnkumiskiirus. Faasiruum sobib pendli
kui süsteemi liikumisomaduste kujundlikuks esitamiseks. Kui hõõrdejõu tõttu pendli energia võnkumisel kaotsi ei läheks, siis oleksid pendli
võimalikud asendid ja võimalikud liikumiskiirused omavahel seotud ellipsoidsete joontega, nagu joonisel näha. Kui võnkumiskiirus ületab aga
teatud piiri (joonisel kujutatud tumeda silmalaadse kujuga suletud joonega), siis muutub pendli võnkumine ebastabiilseks ja rahmeldavaks.
Kuna aga on olemas hõõrdumine, mille kaudu süsteemi pandud energia hajub (ja mille tõttu ei saa näiteks ehitada igiliikureid), siis võnkuma
pandud pendli faasiruumi joonistatud liikumistee kujutaks endast hoopis spiraaljoont, mis saab alguse näiteks stabiilsete võnkumiste piiril ja
kulgeb graafiku keskpunkti, kus nii võnkenurk kui ka kiirused on mõlemad nullväärtusega.
energiapotentsiaali määrab ikkagi katuse kõrgus, millele olete jõudnud.

Gravitatsiooni statistiline käsitlus ulatub
1960ndatesse, mil Stephen Hawking ja Jacob
Bekenstein asusid pärast mustade aukude
avastamist selgitama nende termodünaamikat. Must auk on kosmiline taevakeha, mille
gravitatsiooniväli on nii tugev, et sellest ei
pääse isegi valgus välja. Uuema teooria järgi on
mustal augul väga suur entroopia, mis kasvab
sellesse visatud keha entroopiast rohkemgi.
Seega on mustad augud statistiliselt kirjeldatavad objektid. Mustade aukude uurimisest
tuleneb holograafiaprintsiip, mille järgi võib,
mõne käsitluse järgi, must auk informatsiooni
talletada sündmuste horisondi mõttelisel
holograafilisel pinnal. Holograafiaprintsiibi
laiema käsitluse kohaselt on kogu universum

vaadeldav kahemõõtmelise informatsioonistruktuurina.
Verlinde selgitab, et ruumi üldine mõte on
kajastada osakeste asukohta ja liikumisi. Ruumist võib seega mõelda kui informatsiooni
panipaigast. ruumi holograafilised informatsioonipinnad moodustavad ekvipotentsiaalpinnad (nagu samakõrgusjooned maakaartidel), mille gradient (muutuse väärtus, mingis
suunas) näitab entroopiat maksimeeriva jõu
suunda. Mida tihedamini holograafilised pinnad asuvad, seda suurem on informatsiooni
kontsentratsioon ning seda tugevam gravitatsioon. Ta tuletab holograafiaprintsiibist
ning termodünaamilistestvalemitest Newtoni
teise seaduse, Newtoni gravitatsiooniseaduse,
aegruumi kõverdumist kirjeldavad Einsteini
väljavõrrandid ning koguni elektromagnetis-

mist tuntud Gaussi võrrandi. Artikkel lükkab
seega ümber 300 aastat kestnud geomeetrilise
ruumikäsitluse ning väidab, et mehaanika on
statistilistest ja informatsioonilistest protsessidest tulenev mittedeterministliknähtus.
Ent stohhastiliste protsesside juurutamine
tänapäeva teaduses ei lõpe Verlinde paradigmanihke hõngulise artikliga. Samasuguseid,
kohati pretensioonikamaid töid on ilmunud
uuemaidki. 19. aprillil mainekas ajakirjas Phy-

sical Review Letters avaldatud artikkel „Causal
Entropic Forces” sihib eriti suurelt ning väidab,
et arukas elu on entroopia tulem. Artikli autorid, Massachusettsi tehnoloogiainstituudi teadlased Alexander D. Wissner-Gross ja Cameron
E. Freer kirjutasid oma mõtete selgitamiseks
osalise vabavarana laetava programmi Entropica, mis selgitab graafiliste simulatsioonidega,
kuidas lihtsate algtingimustega süsteemist
võib tekkida üsna keerukaid n-ö isekujunevaid
nähtusi. Programmiga näidati entroopilise jõu
mõju tööriistade kasutussevõtus, sotsiaalsete
funktsioonide tekkimises ja pööratud pendli
tasakaalustumises.
Teoreetikute uusima idee järgi, analoogselt
polümeeri kokkukeerdumise näitega, on süsteemi kulg suurima entroopia kasvu suunas
hoopis üks paljudestvõimalikest füüsikalistest
trajektooridest. Artiklis tehakse üldistus, et
süsteemi entroopia jaotubfaasiruumi arengus
ühtlaselt.
Faasiruum on analüütilise mehaanika
mõiste, mis seob füüsikalise süsteemi impulsid
ja koordinaadid. Impulsi ning koordinaadi valikuga määratakse kindel süsteemi trajektoor
ehk dünaamika. Näiteks on soojuslike kadudeta pendli faasiruumi joonis kontsentriliste
ellipsite kogum. Igale ellipsile vastab kindlast
pendli alghälbest tulenev liikumine ehk trajektoor. Sumbuva võnkumisega pendli faasiruumi
pilt on spiraal. Seletagu joonis lähemalt.
Optikast tuntud Fermat’ printsiibi järgi
liigub valgus piki vähima mõju trajektoori.
Homogeenses keskkonnas on selleks sirgjoon.
Ent kui trajektoori lõpp-punkt asub alguspunktist optiliselt teistsuguses keskkonnas, levib
valgus mittelineaarselt.Wissner-Grossi ja Freeri
termodünaamiline mudel vaatlebki süsteemi
arenguvõimalusi tervikuna, mitte selle stabiilseid erijuhte.
Wissner-Gross usub, et intelligentne käitumine maksimeerib süsteemi trajektooride
mitmekesisuse. Kanoonilise ansambli (süsteemi olekute tõenäosusjaotus) põhimõttel
tuletatakse artiklis lõppeks põhjusliku entroopilise jõu printsiip (causal entropicforcing),

mille järgi on entroopia süsteemi trajektooride
hulga mõõde.
Printsiibi alusel modelleeriti lihtsamaid
mehaanilisi süsteeme. Selgus, ettermodünaamiliselt isoleeritud ning karpi paigutatud osake
püsis anuma keskpaigas ehk süsteem arenes
suunas, mis maksimeeris Browni liikumise võimalike trajektooride arvu.
Loomade sotsiaalse koostööoskuse mõõtmiseks on välja mõeldud kaval katse, milles
kaks või enam looma peavad ühel ajal nöörist sikutama, et plaadi peal olevat kosutavat
auhinda saada. Katse on muuhulgas läbinud
šimpansid ja vareslased. MIT teadlaste mudelis
asendasid loomi kettad. Stohhastiliste protsesside tulemina tõmbasid üheaegselt kaks
väiksemat ketast niitidega varustatud suurema
ketta keelualast mängutsooni. Kettakatsed
näitasid lisaks, et kolmekettalises süsteemis
võivad kettad interakteeruda nii, et süsteemi
vabadusastmete arv kasvab.
MIT artikli üks julgemaid väiteid põhineb
põhjusliku entroopilise jõu printsiibile allutatud pööratud pendli tasakaalustumisel. Autorite sõnul võib pendli tasakaalustumist lähendada kahejalakõnni arengule. Näide on pigem
suunatud robotite kõndimisalgoritmide arendamiseks, mitte inimahvlaste arengu kirjeldamiseks, ent printsiibiga kirjeldatavate nähtuste
hulk avaldab sellegipoolest muljet.
Siinses kirjatöös kajastatud artikleid ei
maksa võtta puhta tõena. Iseäranis on teadusmaailmas kritiseeritud Erik Verlinde artiklit.
Kriitikud väidavad muu hulgas, et Verlinde on
kasutanud tautoloogiat, lähtudes Newtoni
teise seaduse tuletamisel Newtoni seadustest. Verlinde ise vaidleb vastu ja on oma uues
gravitatsiooniparadigmas veendunud. Ometi
näitab entroopia ja emergentsete süsteemide
seoseid avastava teadusviljeluse üha kasvasv
publikatsioonide arv, et kahelda juletakse
suurteski, kindalt kanda kinnitanud teadusideedes. Isegi kui emergentse gravitatsiooni
idee falsifitseeritakse, on see andnud oma
panuse inimkonna paremasse arusaamisse
ümbritseva kohta.
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Ettevaatust: ka taimedel on silmad!
puududes idanes vähe seemneid, misvastu
siis, kui taimed said seemnetega suhelda, idanes seemneid rohkesti. Kui seemned eraldati
basiilikutaimedest musta plastikuga, nii et neid
ei saanud mõjutada ei valgus ega keemilised
signaalid, idanesid nad, nagu oleksid suhelnud
basiilikuga. Teadlaste arvates suhtlevad taimed
mõnel seni tundmatul viisil. Halvad naabrid,
nagu apteegitill aga takistavad seemnete idanemist samal moel. Uurijad oletavad, et tegu
võib olla rakusiseste nanomehaaniliste võngete tekitatud helisignaalidega, mis kannavad
taimedevahelisi sõnumeid.
mis sa kostad, äkki taimed siiski kuulevad
aga ultrahelisid?

Tiit Kändler

–

Lihtsalt taim
Üks oluline märkus tõlkijatele, kes on leiutanud
„kaugpunase valguse”. Ärge ikka füüsika kallale
kirvega minge, me räägime „infrapunane” ja
see peab jääma infrapunaseks, nii nagu „ultraviolett” jäägu ikka ultravioletiks mis selleski
raamatus pole ju muutunud kaugvioletiks, eks
ole. Ega see inimest targemaks tee, kui asja
eestipärasemalt nimetada, ajab ainult segase-

Daniel Chamowitz, Mida taim teab. Teejuht
meelte maailma. Inglise keelest tõlkinud
Kadri Koik ja Kati Metsaots, toimetanud
Triin Olvet. Kujundanud Rein Soonsein.
Äripäev, 2013. 158 lk. („Imeline teadus”)

Inimesed jagunevad kaheks: need, kes kutsuvad taimi „kes”, teised, kes kutsuvad „mis”.
Chamowitz kuulub esimeste sekka. Mina ka. Kes
vähegi taimedega tegelnud, see teab taimed
ei ole sugugi mitte tummad tunnistajad. Kui
isegi kivid suudavad kõnelda nende uurijatega,
ammugi siis taimed. Aga nad kõnelevad ka üksteisega. Vähe sellest. Neil on kompimismeel.
Neil on haistmine. Nad teavad, kus nad on. Nad
mäletavad, mis on nendega juhtunud. Taime
meeled haistmine, nägemine, kompimine ei
ole samad, mis inimese meeled. Kui me kasutame neid inimese meeli tähistavaid sõnu, siis
peame silmas, et taim suudab eristada lõhnu,
eristada valguse spektrit ja intensiivsust ja valguskiirguse ajalist kestust, eristada puudutusi
ja muid kontakte. Et taim mäletab, ei tähenda
seda, et tal on aju. Närvisüsteemi, kõnelemata
kesknärvisüsteemist, tal ei ole, kuid taim säilitab mälestusi valgusest, puudutusest või lõhnast kuidagiviisi oma kehas.
Kõigest sellest ja paljust muustki kirjutab
Tel Avivi ülikooli taime-bioteaduste Manna
keskuse direktor Daniel Chamowitz. Kirjutab
nii selgelt, võluvalt ja vaimukalt, et tahaks
olla ise taim. „Mõelge selle üle: taimed näevad teid,” alustab ta oma raamatut, mida saab
panna pärast esimest lauset käest vaid selleks,
et kasta hoovil eile istutatud rippmaasikat või
imetleda, kuidas kastan lehte läheb. Kust ta
teab, kuidas minna, seda ütlevad talle geenid,
eks ole. Taimi uurivatele teadlastele, ammugi
siis teadusajakirjanikele tuli mõniteist aastat
tagasi üllatuseks, kui palju on taimedel võrreldes inimesega geene ja üha saabub uudiseid,
kui palju inimesega sarnased geenirühmi taimedel on. Kas või näiteks see geenirühm, mille
Chamowitz avastas ja mille abil teeb taim
kindlaks, kas ta viibib valguses või pimeduses.
Nojah, eks inimene tee ju ka sedakindlaks isegi
silmade abita kuidagiviisi naha kaudu, aga fotosünteesi, seda looduse põhilist imede imet,
tänu millele me siin teiega üleüldse oleme, ei
ole inimkeha siiani suutnud ära õppida. Aga kes
teab, võib-olla kusagil mõne Aasia saare laborisügavustes püütakse sihukest mutanti juba
praegu valmistada.
Inimesel, kes on harjunud nägema eelkõige
kasvatatud taimede vilju ja muid hüvesid, tuleb
aeg-ajalt ikka meelde tuletada, et taimed saavad väga vabalt hakkama ka ilma inimesteta,
vastupidine aga ei kehti kui me elavast inimesest kõnelda võtame.

–

maks.
Aga olgu.Taimedega on nõnda, et side nendega on üks asi, mis vananedes tugevneb, kuidagi kirgastub ja helestub. Pole vist palju neid
meie seas, kes nooruses on nautinud looduskirjeldusi kirjanduses. Kuid mida edasi, seda

–

–

Putuktoiduline huulhein (Drosera capensis) on keerduvasse püügilehte haaranud kärbse.
Peale seesuguse aktiivse ja nähtava suhtluse närvisüsteemi ja lihaskonnaga loomariigi
VIKIPEEDIA
esindajatega on taimedel oma keel, mälu ja arusaam maailmast.

–

–

Meie taimed ja teadlased
Näete, juba jooksis jutt raamatust eemale (läks
metsa poole), aga seda need taimed teevad.
Taimeteaduson üks põnev ala, ja üha põne-

vamaks läheb. Eesti saab siin uhkust tunda oma
taimeteadlasteüle. Nagu näiteks Ülo Niinemets
ja tema rühm Eesti maaülikoolis, kes uurivad,
kuidas puud omavahel suhtlevad ning kuidas
nad valguse rohkuse või vähesuse korral end
liigutavad mitte küll kõndides, vaid võra kasvatadesja lehtede asendit ning suurust valides.
Ja uurivad nõnda, et on üle ilma teada-tunda
rahvas. Taimed annavad jõudu.
–

Kuidas taim jõudu saab? Taim saab jõudu
Päikeselt ja mullast ja jõujagamist juhivad
sellised nähtused nagu bioloogiline kell ja taimehormoon etüleen ja muud kemikaalid, mis
vallanduvad, kui kahjurid neid kahjustavad, ja
puudutusest vallandatud elektrokeemilised
signaalid rakkudes ja Kõike ei saa siin jutustada. Kuid võite kindlad olla, et taim ei kuule,
kui palju seda ka mõned tüübid ei pajata
(„beethoven tomatitele!”). Vähemasti ei ole
praeguseks taimede kõrvast mingit märki,
mida Chamowitz oma muu teksti seas üsna
iroonilisel kombel ka esile tõstab ja selle kinnitajaid materdab. „Seda arvestades saame ehk
aru, miks vastupidiselt selles raamatus käsitletud ülejäänud meeltele pole taimele tegelikult kuulmist vaja.” Jah, pole vaja, seega ei ole
välja arenenud. Evolutsioonibioloogia prohvet
Theodosius Dobzhansky on öelnud: „millelgi
bioloogias pole mõtet muidu kui evolutsiooni
valguses.” Sestap siis on müürloogal, geneetikute kultustaimel, kurtuse geenid.
Me saame siit raamatust teada, kuidas taim
…

PEEP SÜRJE
19. IV 1945

–

12. V 2013

Peep Sürje sündis 19. aprillil 1945. aastal Rakveres, haridustee aga sai alguse juba Tallinnas
esmalt Tallinna 28. mittetäielikuskeskkoolis
ja hiljem jätkus see tänases reaalkoolis, mille
–

vilistlaseks olek oli talle alati oluline. Enne
Tallinna polütehnilise instituudi autoteede
eriala tudengiks saamist tuli läbida armeeteenistus ning pidada vanemtehniku ja geodeedi ametitriiklikus projekteerimisinstituudis Eesti Tööstusprojekt. Selles tollases ühes
suuremas projekteerimisinstituudis kogetu
tekitaski huvi teedeehituse vastu, millega
Peep Sürje jäi seotuks kuni pensionilejäämiseni. See viimane käik oli pigem seotud raske
haigusega, mille avastamine jäi hiljapeale, kui
sooviga aktiivsest õppe- ja teadustööst tagasi
tõmbuda.
Kui keskkoolipäevil kaldus huvi rohkem
kergejõustiku poole, siis ülikoolipäevil tekkis tal aga huvi uurimistöö vastu. Siinjuures
pole vähetähtis ka see, et tekkinud oli hea
klapp karmi käega dotsendi Aksel Putkiga,
kelle mõjutusel hakkas ta tegelema pinnaste
ja nende tihendamise problemaatikaga.
Selle teemaga tegelemine tõi üleliiduliselt
üliõpilastööde konkursilt medali „Parima
üliõpilasteadusliku uurimistöö eest NSV Liidus”. 1973. aastal lõpetas Peep Sürje Tallinna

teab, mis on üleval, mis all ja mida taim mäletab. Ahjaa, peaaegu oleksin unustanud (mälu
veab alt): Chamowitz kirjeldab ka ühe kuulsa
eesti teadlase avastust mälu jaotamises
protseduurilist ja semantilist ja episoodilist
mälu. Ta isegi nimetab selle vahva teadlase
nime: Endel Tulving. Rõõm, mida ei paku just
liiga paljud populaarteaduslikud raamatud.
Kodune ülesanne: milline mälu neist on taimedel?
Nii nagu Chamowitz ennustab, pakuvad
taimed meile järjest üllatusi. Selle kinnituseks
toon siinkohal ühe 7. maist pärit lookese teadusuudiste portaalist AlphaGalileo.
–

Sõbertaimed aitavad seemnetel
idaneda
Naabrite sosin parandab seemnete idanemist,
on leidnud Lääne-Austraalia ülikooli teadlane
monica Gagliano ja tema kolleegid. nad külvasid tšilliseemneid eraldi või üheskoos rühma
tšillitaimedega või basiilikuga. Naabertaimede

polütehnilise instituudi ehitusteaduskonna
autoteede erialal cum laude ja siirdus tagasi
juba tuttavale töökohale Eesti Tööstusprojektis. Kauaks ta siiski projekteerimisega
tegelema ei jäänud ja juba 1976. aasta algul
siirdus Peep Sürje TPIsse, millega sidus oma
edasise karjääri. Siiski sai aastatel 1984–1986
tehtud väike kõrvalepõige Eesti NSV autotranspordi ja maanteede ministeeriumi teedeehituse kesklaboratooriumi, kus ta pidas
juhataja asetäitja ametit. 1984. aastasse jääb

ka tehnikateaduste kandidaadi kraadi kaitsmine Moskvas üleliidulises teede teadusliku
uurimise instituudis.
KarjäärTallinna polütehnilises instituudis
ja tänapäeva Tallinna tehnikaülikoolis kulges
tõusvas joones, alates assistendist kuni rektori ametikohani, pea kõiki astmeid pidi. Olles
2000. aastal teedeinstituudi direktor, tuli
talle ülikooli vastvalitud rektorilt ettepanek
asuda tema meeskonda teadus-ja arendusprorektori ametikohale. Pärast suuri kõhklusi võttis Peep Sürje pakkumise vastu, see
aga tõi endaga kaasa suure pöörde senises
tegevuses. Kõrvalejäi õppetegevusja märksa
vähem jäi aega teadustööks, kuid samal ajal
avardus suhtlusring ja tulid uued kohustused
väga erinevates komisjonides, nõukogudes
ja liitudes. Selles vallas kaalukamateks olid
Balti mere Tehnika- ja Tehnoloogiaülikoolide
Ühendus BALTECH, rektorite nõukogu ja Eesti

enam on säherdusi, mis meeldivad. Ütleb näiteks Andrei Volkonski oma äsja eesti keeleski
ilmunud raamatus „Kodumaa”: ähvardavate
kaljunukkide kontuurid, loojangutes lõkendav
meri, roheline pehme sammal torssis kuuskede niiskes varjus …” etc, etc. Kus? ei mujal kui
„...

Keila-Joal.

alati kui kuulen oma kodukülas kusagil põrisemas mootorsaagi, võpatab midagi minus,
see on suisa valus. Jälle langeb kusagil puu, mis
on kasvanud nii vanaks, et käsitsi ei viitsita seda
maha saagida. See võib olla minu meditsiiniline probleem, aga las olla. Las ma pean meditsiiniliseks juhtumiks neid tüüpe, kes kuu aja
eest saagisid lähedase poe ees maha neli saja
viiekümne aastast imekaunist mändi. Selleks,
et sillutada kogu plats kividega. Kui oleks minu
teha, siis mina keelaksin ära mootorsae mujal
kui majandusmetsas. Las saevad käsitsi. Siis ehk
mõtlevad, et taim näeb neid. Aga nad teavad,
et taim ei kuule ja põrutavad edasi. Kuis saaks
neid meelitada lugema seda võluvat raamatut?
Oh, silla seda teab.Teab ja ajab oma õie uudishimulikulttaeva poole, olles ise end taevavärvi
maalinud, taevalt malli võtnud. Ajab õieli õie,
täiesti tarbetult, eks ole, ei vilja ega puitu. Lihtsalt taim.

rektorite nõukogu esimehe amet. Saada valituks 2005. aastal rektori ametikohale oli juba
loogiline jätk kogu eelnenud karjäärile, eriti
olukorras, kus tudengite toetus oli tugev.
Vaatamata pingelisele tööle rektoraadis
ja sellega kaasnenud esindusreisidele üle
maailma jätkus Peep Sürjel aega ka lõõgastumiseks, olgu need siis sõbraga veedetud tunnid TTÜ spordihoone jõusaalis, puhkamine
koos abikaasaga Andineeme mererannas või
vaba aja veetmine Suuresta golfiradadel. Tuli
ette ka nädala-kahe pikkusi reise purjede all
kodusel Läänemerel, aga ka Taanis, Kreekas,
Horvaatias ja Kariibi mere kuuma päikese all.
Kuigi aktiivsema sporditegemise aastad olid
jäänud koolipõlve, huvi spordi vastu püsis.
Võimaluse piires külastas ta kergejõustikuvõistlusi ja kui see ei õnnestunud, siis osasaamine televiisori kaudu nii kergejõustikuvõistlustest kui ka vormel-1 etappidest oli tema
jaoks oluline. Need olid hetked, mis võimaldasid „akusid laadida”. Paraku „akude täituvusaste” ei ole see, mis alati kaitseks tublit
töömeest kurja haiguse eest ei andnud siin
olulist ajapikendust ka arstide pingutused ja
range enesedistsipliin.
TTÜ teedeinstituudi pere jääb alati meenutama heatahtlikku ja sõbralikku prof Peep
–

Sürjet parimate mälestustega.

Kolleegid TTÜ teedeinstituudist
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Philippe Delerm ja Hille Karm:
sametiga silmil ja ilma
Seetõttu võiks Audenile, kelle säravates
esseedes leidub külluses õpetussõnu nii lugejale, kriitikule kui ka kirjanikule, mõnetise
silmakirjalikkuse hinnaga ka vastu vaielda.
Kas ei taha nimelt arvustus rohkem kui mõni
muu žanr süstemaatilisust ja lausa koolipoisilikult korralikku kompositsiooni? Märkmed on
mõistagi „elavad”, eriti kui nad on üksjagu ogalised, loetud teost mitte üleliia respekteerivad
ja originaalsest vaimust kantud. Või läidetud
juhuse toodud inspiratsioonist. Aga märkmetest üksinda ei piisa. Märkmed on katkendlikud
ja hüplikud. Märkmetel võib koguni laiskuse
maitse juures olla. Kuigi Audeni tekstis ajab
üks intellektuaalne trikk teist taga, võib lugeja
tunda end ninapidi veetuna. Miks? Sest mingist hetkest peale võib toosama järjestikuste

Kärt Hellerma

Philippe Delerm, Väikesed naudingud.
Prantsuse keelest tõlkinud Indrek Koff,
toimetanud Linda Uustalu. Kujundanud
Mari Kaljuste. Varrak, 2004. 87 lk.

fragmentide vihin hakata mõjuma epateeriva
ja kenitlevana.
Audeni isikupära aga vasturääkivustest ja
teatud riuklikkusest moodustubki. Tema kirjutiste stilistikas kohtab nii rafineeritud kõrgelennulisust kui ka uskumatut rohmakust, mis on
omamoodi kõverpeegliks tema igati mõistetavale soovile talletada mitte niivõrd kirjapandu
orgaanikat, kuivõrd selle säsi. märt Väljataga,
kes pälvis Audeni loomingu vahendamise eest
kultuurkapitali viimatise tõlkepreemia, nime-

tab audenit tabavalt „vaimseks masohhistiks”
natuke küll laiemas seoses. raamatu asjatundlikus saatetekstis, mis põlistab Loomingu
Raamatukogu heade järelsõnade traditsiooni,
ei varja Väljataga oma sümpaatiat Audeni
„ülima aususenõude” ja soovi vastu puhastada
kunst ja kirjandus igasugusest võltstundelisusest. Seega kuigi audeni retoorika on kunst
omaette, näikse tema vabameelne vaim leidvat endale tõlkija näol hingesugulase.
Et Audeni liikuva mõttega sammu pidada,
on mõistagi tarvis kirjanduslikke eelteadmisi
ja head kirjanduslikku kuulmist. Sellest hoolimata ei sobi tema „keemia” igaühele. Ometi
tõestab Auden vaimukalt, et kriitika on kokkulepete, šabloonide, etalonide kunst, mida
õrjetul kombel rikkuda on paras julgustükk.
Seda võid süüdimatult teha vaid siis, kui oled
surnud inglane.
–

Hille Karm, Saame kokku pühapäeval.
Lühikesed linnajutud. Toimetanud Siiri
Soidro. Küljendanud ja kujundanud Jan
Garshnek. Pegasus, 2012. 152 lk.

–

Tere, Hille,
sinu jutud (olen lugemisega kusagil poole raamatu peal) on olnud sellised armsad väikesed
elamused, kus on nii palju tuttavaid hetki ja äratundmisi. Näiteks turulugu, kus te müüjaga hakkate vanu aegu ja oma vanaemasid meenutama.
Ja jäätisepakkuja lugu on hea, samuti tuvilugu.
Mingid tabamused, keskendumised sellele, mida
tavaliselt ei kipugi üles kirjutama. Osavõtlikkus
ja samas säärane vaatlemise võime, mis vaatleja
enda tagaplaanile jätab ja igas argihetkes pühaduse või pühapäevalikkuse üles leiab. Või umbes

nii. Ja mõned motiivid, mis tahaksid edasiarendamist. Peaksid võib-olla käituma rohkem n-ö
buldogina, kes oma ainestikust ei piirduks ainult
üksikute momentidega, vaid oleks oma fikseeringutes järjekindlam. Iga loo puhul on kahju, et see
nii ruttu lõpeb.
Nii et moraal on selles, et paluks romaani,
miniatuuridestjääb lugejale väh eks!

Isiklikust avalikuks
Järgnevat võiks pidada samuti väiksemat sorti
masohhistlikuks näpuharjutuseks. Alates sellest, et isiklike kirjade avalikkuse ette toomine
pole hea toon vähemasti vanasti ei olnud.
Nüüd on hoiakud teised ja eraasjad on tihti
meie ühised asjad. Intiimsuse-delikaatsuse
mõistet annab tänapäeval eri suundades venitada ja üsna kaugele. Intiimsuse mõõde kas ja
kui palju seda veel ongi? Ka adressaadi mõiste
on muutunud, sest suhtlusvõrgustike, blogide
ja mis tahes „säutsumiskeskkondade” peale
mõeldes kirjutatakse suur osa kirju nimelt
–

Philippe Delerm

THESUPERMAT / WIKIPEDIA

retseptsiooni taustal ikka mõned kujuteldavad
hierarhiad, ikka teeb arvustaja juba alateadli-

kult kummarduse mõnele hetkeautoriteedile,
seob oma arvamusi tema omadega, võrdleb ja
osutab. Meediaski pöördub ikka ja jälle mõni
ajakirjanik oma intervjueeritava poole sõnadega, et mis me ikka siin teietame ja teeskleme,
et oleme võõrad, kui me seda ei ole.
Kirjateema juurde tagasi pöördudes: olen
ka varem oma kirju internetist leidnud ja
sugugi mitte mu enda üles riputatuna. Need
on olnud kaunis ebameeldivad üllatused,
tunnistan. Need on õpetanud ettevaatlikkust
ja andnud valusalt mõista, et meie e-kirjad ei
ole padja alla peidetud päevikud, vaid võivad
hoopis teises ajas ja kohas meie kohta reeta
mõndagi, mille avalikuks tegemisest me ehk nii
väga huvitatud polegi. Üksainus räpane saladus
võib õigel hetkel turule paisatuna muuta elu.
Seetõttu ongi kollasel meedial nii suur mõjuvõim.
Ja veel. Ma ei saa kõnelda Hille Karmist kui
inimesest, keda ma väga lähedalt tunneksin,
aga võin siiski alla kriipsutada põlvkondlikku/
meelsuslikku kokkukuuluvust temaga, rõhutada õlg õla kõrval olemise tunnet a priori.
Seega võiks äratoodud kiri olla kaudne lojaalsusavaldus nii tema isikule kui ka loomingule.
On ju iga tuttav kirjanik tahes-tahtmata „tegelane meie biograafias”, nagu ütleb Auden. Ka
võib tulemust pidada teadlikuks spekulatsiooniks, ürituseks leida spontaanseid argumente
võrdlemaks kahte eri maailmast pärinevat ja
eri häälega kõnelevat autorit.

–

Tervitades
Kärt

Luuletaja ja mõtleja, teravkeelne multižanrimees Wystan Hugh auden (1907–1973), kelle
loomingust ilmus Märt Väljataga vahendusel
möödunud aastal tõlkekogumik „39 luuletust
ja 5 esseed” (Lr 2012, nr 3–6,), ütleb esseekogu
„Maalri käsi” eessõnas, et süstemaatilises kriitikas on tema silmis midagi võltsi ja elutut ning
seetõttu on ta oma kriitilisi kirjatöid üle käies

taandanud need võimalust mööda märkmejadadeks, sest „lugejana ma eelistan kriitiku
märkmeid tema traktaatidele”. nii esitabki ta
oma mõtted napis aforistlikus vormis ja tulemuseks on irriteeriv verbaalne tulevärk arrogantsusest pakatav ja südikusest triiki.
Kuigi mitte iga isepäise Audeni kirjakoht
ei lase endaga hõlpsalt soostuda, siis kriitika
kohta käiva mõttega olin intuitiivselt nõus. Ent
veel hetk ja lõin kahtlema. Miks? Aforistlikkus
ja näiliselt spontaansed ülestähendused? Miks
mitte, aga sisaldab ju iga arvustus tuumakamate tähelepanekute kõrval ka lõdvemaid ja
siduvaid osi, mis lõpptulemuse mõtte paremini
jasujuvamalt kohale viivad. Muidugi, hillitsetus
ei ole Audeni element, aga tundub, et märkmelisuse võte paljastab temas just seesuguse
kriitikute kriitiku, keda ta ise ühes essees sarjab
kui niisugust „okkaga hinges” kriitikut, kellele
ei ole teos, mida ta vaatleb, kellegi teise kunstitöö, vaid „tema enda avastatud dokument”.
–

teistele, mitte üksnes mõnele sõbrale või iseendale.
Nii on mu Hille Karmile mõeldud kirjakese
paiskamine paljude silmapaaride ette omamoodi lõiv ajale, milles ma elan, ja käitumismustritele, mis selles ajas kehtivad. Annan sellest endale aru ja natuke imestan, et seda siiski
teen. Aga teen seda Hille Karmi loal ja kindla
eesmärgiga, sest õigustus on varnast võtta:
nimelt sellest kirjast said alguse mitmed eri
aegadel kirja pandud pudemed, õigemini nendesttuleneva sidusaks vormistamine.
Seega kõlab universaalne põhjendus nii, et
sel kirjakesel on siinse loo kontekstis selge otstarve. Kusjuures ongi. Sest kui algus on nimelt
seal, selles kirjas, siis miks alustada keskpaigast? Korralikust, viksist, ža ripu htast arvustusest, kust on välja puhastatud kõik isiklik? Kui
palju meie väikeses kultuuriruumis ja piiratud
kirjandusväljal selliseid arvustusi on? Kuigi
professionaalsuse kriteerium kõneleb millestki
muust, lipsab üks või teine familiaarsusenoot
alatihti avalikku suhtlusesse sisse. Ikka tunnistab keegi, kuidas ta ei saa mööda sellest, et on
sõber N-iga koos nii mitu puuda soola ära söönud. Niisamuti ei häbeneta arvustustes isiklikke
tutvusi ega peeta neid segavaks komplikatsiooniks. Kui mitte otse, siis varjatult figureerivad

n

–

–

Unustus ja surm
Hille Karmi raamatu „Saame kokku pühapäeval” vormis lühikestes tähelepanekutes
ümbritseva kohta, oskuses teha argiolustikust
kõnekaid väljavõtteid tuli kohe midagi tuttavat ette. See, mis meenus, oli Philippe Delermi
„Väikesed naudingud”, mille kohta olen aastaid
tagasi kirjutanud lühiarvustuse („roosamanna
23. IX 2004).võrrelda
lõksus”
maaleht
Kahe
autori
loomingut
tundus
Kahe autori loomingut võrrelda tundus
huvitav. mis neid veel ühendab, peale vormilise sarnasuse? Kas ja kuidas erinevad Karmi
lühilugude rõhuasetused Delermi omadest?
Viimasest on meeles närvi ajav „väikeste asjade
poeesia” nikerdamine gurmaanlikes naudin–

–

–

gutes, kus „tähtis on kohvi idee, mitte selle
maitse” ja keskendumine kuulutusele, kui
vahva on süüa, juua ja laiselda. Oluline on näida
õnnelik kas või nui neljaks. Seetõttu õilistabõigustab Delerm iga laisklemise sekundit ja üritab igale pisimalegi hedonistlikule aktile külge
pookida kultuslikku tähendust.
Karm ei ehita enda ja maailma vahele
„vaipkattega summutatud ruumi”, nagu teeb
Delerm loos „raamatukogubuss”, ei konstrueeri kuriteo ja süüdlase vahele omaenda
mõnusat maailma, nagu teeb seda Delerm
agatha Christie’t lugedes. Või veel: kui Delermi
„sina” pühapäevaõhtul tundide kaupa soojas
vannis istub ja sinise vannivahu tortide vahel
hõljub, jääb temast pisut infantiilne mulje. See
–

–

Hille Karm

TIIT KOHA

on taotluslik, sest „rammestav loidus”, „käegakatsutav heaolu” ongi tema siht. Näha pisiasju,
olla ka ise hästi pisike, hästi iseenda, oma maise
isiku ligi see oli Delermi tee.
Karmi nägemus on loomuldasa avaram, aga
ka „tavalisem”. Ka Karmi tegelane vaatab ühes
jutus oma jalga ja ilusat värskelt lakitud punast
küünt, püüdes rannaliival päevitades kõik mõtted peast välja saada, aga peagi selgub, et keegi
on rannas samal ajal ära uppunud ja ülepea
kipub elus aina juhtuma midagi sellist, mis ei
lase lakitud küüsi kuigi kauaks imetlema jääda.
Unustuse põlistamine on kerge, aga jääb ometi
vaid illusiooniks, osutab ta.
Hetki, mida sõnastada, valivad aga mõlemad hoolega. Need on esitatud otsese autorisuhteta, aga on ometi kõnekad, annavad edasi
nende maailmavaadet, kindlaid hoiakuid, mida
kumbki autor ilmselt enda jaoks täpselt ei defineerigi. Mõlemad pakuvad lugejaile annuse
pühapäeva läbi suurendusklaasi läbi nähtud
inimese.
Delerm nurrub keset elu asisemat poolt,
annab edasi reaalseid mõnuaistinguid maitjagades
seid, lõhnu, peeni puutekogemusi
niimoodi õndsat äratundmist materialistlikult
meelestatud, oma kehalisuse ja asjade piiratud ringis elavale nüüdisinimesele. Ta on heaoluühiskonna apologeet, mugava ja mõnusa
elu mees. Vähemasti nii ta end manifesteerib.
Samas kirjutab ta nii, nagu tal poleks ambitsioone, nagu poleks tal muud tarvis kui väikest
sõõmu päikest ja natukest kohvimaitset, nagu
sulaks ta ühte banana split’iga, millega ta parasjagu maiustab.
Delermile on banana split reaalsusest põgenemise tee, mis aitab unustada oma surelikkust, toota unustust, seda põhilist narkootikumi. Kui inimese ihuline olemus on paratamatu, siis ei tasu seda võtta vangimajana, vaid
üritada teha sellest muinasjutuloss, võlupalee,
pisike mõnus kohvik, roosa ukse taga avanev
roosa maailm, näikse kinnitavat ka Karm, kuigi
elu lööb säärase kujutluspildi peatselt uppi.
Karm ei summuta ega kitsenda. Ta paneb küll
korraks ette roosad prillid, aga illusioon lõpeb
peagi. Ta ei vaja sametit silmil, ei vaja maski,
mida Delermi moodi Swarovski kristallidega
kaunistada piltlikult muidugi. Vaistlikult olen
Karmiga ühte meelt, sest ootan kirjanduselt
just seda et see pigem paljastaks kui ülistaks
kehalisuse pettust, millesse inimene on mässitud, mitte ei topiks talle suhu üha uusi mahlaseid palu, etta selle unustaks.
Eluteater ei pruugi alati olla traagiline, seal
võib näha ka muhedamaid toone, osutavad
ometi mõlemad. Põhimõtteline hoiakuline erinevus siiski jääb. Karm joob sõbrannaga veini,
aga surma see taanduma ei sunni. Põgenemine
surelikkusest pole võimalik, näitab ta. Iseenesest on ju ka Delermi tees aja peatamisest
kõnekas, aga surmast ta ei räägi.
Huvitavad ühendused kahe autori vahel
tekivad ka partnerluse mõõdet silmas pidades. Üks suhtleb asjade, toidu, banana split’iga,
teine suhtleb juhuslike inimestega. Delermi
lookesed on esitatud teises isikus, Karmil esi–

–

–

–,

–

–
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meses. Karmi lugudes on „mina” teadvustatuse kese, Delermi „sinas” sulavad ühtaegu
kokku „mina” ja „mittemina”. Võõritus on

siiski väike, nihestatus minimaalne. Delerm on
teadlikult üksildane oma „teies”, võõritades
endast oma elamused, siirdades need kujuteldavasse teise isikusse teisikusse, klooni,
kaksikusse, kellesse tahes. Karm aga suhtleb
alati partneriga, olgu see nelja lapsega naine
bussis, kujutletud kaasaga jalutav Härra, jäätist jagav naine, vargapoiss kirikust või tuppa
sattunud tuvi. Ta pakub stseene kommunikatsioonist, suhtlusahelast. Need on suhtlusaktid, kahekõned, mitte vaid monoloogid nagu
Delermil.
Karm taandub isetuks kõrvaltvaatajaks
ja näeb seetõttu kaugemale. See, muide, on
omaette oskus, lausa kunsttükk: jätta oma isik
varju, nii et see varjusolek muutuks salapäraseks ja kõnekaks. Isetuse määra mõttes näib
Karmi autoripositsioon sarnanevat Mari Saadi
omaga. nad ongi ühest põlvkonnast kui see
midagi tähendab.
–

–

Sakraalsuse puudutus

raamatu „Taevas ja maa” (Petrone Print, 2011)
ilmumise järel oma kodulehel olevas intervjuus Eda Allikmaale öelnud, et talle meeldis
lapsena mängida sõnadega. „Sõnu ju jätkus!
Võtsin kapist taldriku ja laulsin omaette „Taldrik, tald-rik,” ja mõtlesin, kust tuleb lauanõule
just selline nimi. Või miks on kildkompvekkide
karbi peal keeruline sõna „monpansjee”.
Lausa üllatav, kui hästi sobivad Audeni
terminid Karmi tekstides avalduva sakraalsuse puudutuse defineerimiseks. Näiteks
väljend nagu „püha aukartuse inspiratsioon”,
milleta „kujutlusmaailm muutuks banaalseks ja mis kokkuvõttes laostaks vaimu”. Või:
„Sakraalseid olendeid saab omandada sotsiaalses läbikäimises, aga mitte teadlikult.”
Kõlab pidulikult, aga just säärast pidulikkust
Auden pakub.
Karmi anonüümsed ja üldnimede all esinevad tegelased võiksid Audeni määratluse
järgi olla „universaalse tähendusega laetud
sakraalsed olendid, millele kujutlus vastab
aukartuse kirega”. miks mitte, kuid igasuguse
kirepuhangu puhul tuleb arvestada, et see
võib jääda üürikeseks mõju saabub hetkel,
mil on jäänud vaid nõks, et tähendus tühjeneksja sõna muutuks lamedaks klišeeks.
–

Karm lõikab kääridega välja tüki elu, tõstab
selle silmade ette, uurib seda huviga nagu
läbi lornjeti ja paneb siis ettevaatlikult selle
vanasse kohta tagasi. Oluline on, et ta ei lõhu
ega pudista seda ära, samuti ei tembuta selle
kulul. Kohati tõmbud lugedes krampi et kas
see või teine stseen ei lähe juba liiga triviaalseks, lohisevaks, ülemäära „eluliseks”? aga
ei, kirjutaja teab, millal lõiku lõpetada, millal
punkti panna, millal uus taandrida lüüa. Ja nii
tulevadki lõpud peaaegu kõigis lugudes liiga
ruttu. Tavalisuse metafiktsioonid? Ei, need
polegi fiktsioonid, saati siis veel „metad”.
Need on elu ja kirjanduse ühtesulamise näited tavatud just oma tavalisuses.
Karm eelistab oma tegelasi tähistada üldnimedega, mitte konkreetselt. See on levinud
ja ahvatlev, aga ohtlik tava. Nii muutuvad
–

–

tegelased kergesti personifikatsioonideks,
sümboliteks, millekski väga üldiseks. See on
tõepoolest huvitav, et niipea kui kelleltki võetakse isiklikkus, esindab ta ühtäkki kedagi või
midagi suuremat kui ta ise. Korraks avardub
tema tähendus kosmiliselt, ta kehastab nii
üksiknähtust kui ka tervet müriaadi samasuguseid nähtusi. Ent veel nõks, ja tähendus
kaob hoopiski. Seda lihtsalt enam pole.
Karmi lood on kui väikesed kummarda-

misriitused, isetud austusavaldused elule,
igapäevaste pisikeste imede tunnistus. Ei saa
öelda, nagu Delermi lood seda poleks, aga
tema paneb rõhu pigem riituse kaunile sooritamisele, mitte selle eesmärgile või mõttele.
Delerm on esteet ja gurmaan, rõhutatud konformne, poleeritud pisiasjade praktik. Karm
uurib samuti ilma ja inimest, lühivormiliselt
ja lähivaates, aga suuremat fantaseerimata.
Tema pilk pole mitte õndsa nautleja, vaid isetu
halastajaõe oma. Tema ei saagi kuldset puuri
idealiseerida, sest ta pole seal kunagi olnud.
Ta jäädvustab, mida ta näeb, ja kirjutab, mida
ta tunneb saatjaks alandlikkus elu ees, nähtamatuse võrk ümber pea.
Hõlbus oleks neid eritleda jungiliku Persona või mõne muu välise positsiooni või
hoiaku kaudu, mille nad endale justkui oleksid kirjutades võtnud. Ent seda teha pole kuigi
tark. See osutaks ikkagi teadlikule maskile,
ebamäärasele vahekihile kirjaniku ja lugeja
vahel, mille määr on muutuv ka ühe ja sama
kirjaniku tekstides. Kui öelda, et üks teeskleb,
et tal pole ambitsioone, ja teine näib ärritavalt
vähenõudlik, siis kumb on kumb? Lisaks toob
Persona’st rääkimine endaga kaasa hulga kirjandusväliseid tegureid, näiteks kõneluse kirjaniku päritolust või kujunemiskeskkonnast.
Need on mõlemal sootuks erinevad.
Mis neid üldse ühendab? Mõistagi see,
et mõlema tööriist on sõna. Mõlema puhul
on peamine tahe, keskendumine ja aukartus
sõna vastu, soov näha maailma süvitsi. Jah,
Delerm on dünaamilisem ja mängulisem ja
meisterliku kujundiloome varjus ka hepikum
ja maneerlikum. „maneerlik stiil (---), on justkui ekstsentriline riietus: väga vähesed kirjanikud oskavad seda välja kanda, aga need
vähesed erandid, kes sellega toime tulevad,
on lummavad,” ütleb auden („39 luuletust ja
5 esseed”, lk 75).
Ometi pole mängu mõiste ka Hille Karmile
võõras. Nii näiteks on ta lapsepõlveteemalise
–

–

–

Amatööride eri
Audeni määratluse kohaselt on kultuurides
nagu meie oma, kus profaanset ja sakraalset
sotsiaalselt ei tunnustata, luuletajal amatööri
staatus, sest ta kirjutab üksikisikuna, selleks et
teda loeksid teised üksikisikud. Kas ei laiene
niisuguses seoses amatöörluse mõiste kõigile
loovisikuile, kelle loomingsünnib üksinduses,
mitte kollektiivsete pingutuste tulemusena?
Seega pole luuletajal või prosaistil saati siis
novellettide ja miniatuuride kirjutajal hõlbus saada tunnustatud professionaalina, kui
ta juhuslikult pole ka libretist või stsenarist.
Audenlikus perspektiivis pole niisiis mitte
ainult Karm, vaid ka Delerm amatöör, kuigi
tema edu tõestab vastupidist.
Kuigi Audeni esseedest võetud tsitaatidega võiks täita suure osa siinse loo mahust,
sest neid saab kavalalt kohandada mis tahes
teose käsitlusele, annan endale aru ka üldsõnalisuse ohust, mis hakkab otsemaid kummitama, kui kriitik ise mõelda ei söanda. Isemõtlemisel on aga samuti piirid. Sest miks leiutada
jalgratast, kui see on juba olemas?
Seosed Delermi ja Karmi vahel on samuti
olemas. Kuigi Delerm on miljonitiraaži-kirjanik suurest keeleruumist, Karm tagasihoidlik,
üle keskea eesti naine; ühe suure Eesti rahvagrupi esindaja, kelle esindatus riigiorganeis
on kaduvväike ja keda eesti kirjanduse loeteludeski kohtab pigem väljendi „ja teised”
all. Tõsi, Karm ei pretendeeri millelegi, isegi
kirjanik olemisele mitte. Ta lihtsalt annab
järele kiusatusele kirjutada, nagu ta ise ütleb.
Olevat lihtsalt üks tõmme, mis veab teda kirjutama, leivatöö kõrvalt ja kiuste. Jah, tema
tekstides on liiga palju pause ja mõni lõik liiga
trafaretne, aga vähemasti pole seal higilõhna,
ma-olen-kirjanik-pingutust, veidrustega edvistamist. Lihtsalt mõned jalutuskäigud linnas,
mõni tuvi magamistoas, mõni pisike rõõmuhetk, mida lugejatega jagada.
Loen Delermi ja kehitan õlgu. Loen Karmi
ja hoian pisaraid tagasi. miks? Sest Karmi
tekstid on ausamad. Neist ei puudu teadmine
surma olemasolust, surma lähedusest. Võtkem või „jääpurikanaerus” helisev surma trots,
saatuslikkuse aimus, lõpuähvardus, teadmine, et käiakse piiril, et piir võib laguneda,
et juhus võib kõike muuta, paisata su teisele
poole piiri, ja ongi kõik. See naerväljendab üle
ootuste palju inimsuhete põgusust, haprust,
alatist salapära tsooni inimeste vahel, maailmas võõrsil olemise painet.
Surra piinlemata, surra surmale mõtlemata kas pole see lõppude lõpuks mõlema
tees, mõlema ihaluste kese? Omal moel on ju
mõlema pingutused suunatud ühele: surma
peletamisele, valu tõrjumisele, soovile surra
õnnelikuna, olla võetud keset naudinguid.
Mõlemad kehastuvad kirjutades manatarkadeks ja nõidadeks, kes peatavad aja kes suudavad ehk surma edasi lükata, aga mitteteda
peatuma sundida.
Miks nende erinevusi nii väga uurida? Õieti
piisaks ju nentimisest, et Philippe Delerm
ei ole Franz Kafka ja Hille Karm ei ole Maarja
Kangro ja kõik oleks enam-vähem selge.
–

–

–

–

–

–

–

Kärt Hellerma
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Gailiti galantne kummardus
„Prima vista” kümnes festival 9. 11. maini
–

möödus elevas sündmustest laetud
õhustikus välgatusena, mille mürisev kaja

jõuab lugejateni tagantjärele.
Festivali viimasel päeval anti Valgas
Nipernaadi kuju juures üle kolmas August
Gailiti nimeline auhind. Valdur Mikita ja
mehis heinsaarega samasse ritta asus
kärt hellerma oma novelliga „mängumeri”.
Värskele laureaadile lisaks õnnitlustele ka
üks küsimus.

Millinevõiks olla gailitlik pilk tänasele maailmale?
Kärt Hellerma: Kui sellele küsimusele vastust
mõtlen, siis vaatan samal ajal kella, et mitte
maha magada ETVs näidatavat dokumentaalfilmi droonidest, tänapäeva lendavatest robottapjatest. See, mis võis olla vaid sajand tagasi
utoopia või kuri ulme, on tänane reaalsus.
Jah, kui August Gailit oleks hibernatus, kes
jääplokist välja sulatataks, pärast seal veedetud sajandit, siis võiks tal olla tunne, nagu
oleks ta sattunud mõnda oma noore ea novelli
või ilmutuslikku unenäkku. Kuna maailm on
muutunud sama fantastiliseks kui Gailiti nägemuslikumates teostes, siis võiks ta olla vägagi
tänapäevane kirjanik. Ent targa inimesena
saaks ta ilmselt aru, et ta on surnud. Tema loomingulised juured on taluühiskonnas, millest
meie ajal on järel vaid mälestus.
Tema loodud Nipernaadi on muidugi jäänud. Kes on Nipernaadi? Rändaja, seikleja ja
hulkur, üksildane, kohanematu veidrik, kes
mõtleb kummalistes, paisutatud vormelites ja
keda kuulates tundub, et ta on väheke nupust
nikastanud. Jah, nipernaadi on luuletaja valetaja tähenduses komejandimees, kaabuga
boheemlastüüp, keda mõistmast üdieestilik
terve talupojamõistus tõrgub, aga kelle janditamise taga kumab alati midagi valulist, nukrat
ja tõsist.
Küllap jääks Gailit ikkagi oma loomusele
truuks eksistentsiaalseks otsijaks klounirüüs,
natuke heitlikuks ja rabedaks natuuriks, kelle
looming ei mahu ära argimõõtmesse, vaid
–

–,

–

valgub üle selle äärte. Dekadent, sümbolist,

modernist, fantast, suur stilist kelleks kõike
–

pole Gailitit peetud. Kord kaldub ta tumemeelsesse groteski, siis jälle küünitab tähtedeni.
Kord mängleb tema huulil fauni pilklik muie,
siis jälle helgib silmist lapselik, puhas pilk.
Kindlasti pole ta puhtakujuline ühiskonnakriitik, vaid seotud universaalsemate, igavikulisemate tundeväljadega. müstik, kloun jafaun ta
on kõike korraga.
„Kas sätendavad nad kuratliku kalliskivi–

reana eesti modernismi vundamendis?”küsib
Toomas Liiv artiklis „Infernaalne Gailit” (Looming 1991, nr 8), vaagides noore Gailiti ekst-

ravagantseid novelle. Gailiti lemmikhoiak on
trots, mida mõnigi kord varjutab pühaduseteotus, leiab Liiv. Ta toob välja ka psühhopatoloogilisi motiive ja puberteetlikke jooni Gailiti
loomingus. Lisaks seostab Toomas Liiv Gailitit
karnevaliseeritud kurjusega, „mida korrastab
kaos ja ilustab inetus”. Sellisena oleks Gailit
tänagi sisuliselt keskteekirjanik aga vormilt
muidugi mitte. Uute lugejate jaoks tuleks tal
oma väljenduslaadi keeleliselt kõvasti ajako–

hastada.
Mis suunas oleks kulgenud Gailiti loominguline areng? Mis helistikes jaregistrites oleks
seejätkunud? Kas oleks ta liikunud süngemate
või helgemate kujutluspiltide suunas? Missugused oleksid nüüdisaegsemad Nipernaadivariatsioonid? Neil teemadel võime ainult spekuleerida. Eks ole Gailiti looming vastuoluline,
raskelt analüüsitav nagu iga vähegi omanäolise
kirjaniku oma.
Ent võib-olla ta kohaneks kiiresti, teeks
endale aega viitmata Facebooki konto ja
koguks seal peagi hasartselt laike?Või koliks ta
hoopis maale, eemale linnakärast ja meediamürast, võttes sealt mõnusalt irvitada nende
üle, kes internetis igast oma võileivaampsust
või kohvilonksust raporteerivad?
Tänan kaasa fantaseerimast ja jätkuvalt
hoogsat mõttelendu!
Küsinud Doris Kareva
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Chalice’i tõsisem debüüt
Andra Teede

nO99 mängukavast maas (mis tegelikult ei
välista, et sobival hetkel naastakse), annab
Jarek Kasari mängitud ning koos Laur Kaunissaare ja Ene-Liis Semperiga kirjutatud lavastus
sama mehe luulekogule nii tugeva põhja ja nii
uue tasandi, et mitte mainimine ei ole minu
jaoks variant. Lühidalt neile, kes ei käinud
õigel hetkel teatris oli „Lindmees” JarekKasari
uussiiras pihtimus sellest, kuidas tema laheda
räppari poos ongi lihtsalt poos ja tegelikult on
ta võlts ja mõttetu mees, kellel läheb kogu aeg
midagi valesti ja kes ei mõtlegi hommikust
õhtuni heldinult „oma inimestele”. no vot, ja
siis avaldab ta „100%”, mis on selline raamat,
kus on samuti päris palju uussiirust. On küll
muud ka, sõnaosavat ärapanemist ja kerget
hip-hopimehe moodi ühiskonnakriitikat ja
toredaid sõnamänge nagu „maailma lõpp hea
/ kõik hea” (lk 34), aga ikkagi jääb selle teose
kõige olulisemaks osaks see, kus Kasar iseennast näitab. Sest siis on ta haavatav, koba ning
parimas ja huvitavaimas mõttes tavaline mees,
täpselt nagu „Lindmehe” kõige helgematel
hetkedel.
Ma ei ole end kunagi eriliseks eesti hiphopi guruks pidanud, aga Chalice’i „Süsteemsüsteem” ja „Taevas ja perse”, tegelikult teised
kogumikud ka, kuuluvad kindlasti mu suurekssaamise perioodi meelismuusika hulka ja palju
aastaid on tema plaadid auto põhivarustuse
hulgas olnud, nii et julgen väita küll, et sellist
endast ilma lõõbita rääkimise narratiivi Kasari
(vähemalt kuulsamates) lauludes varem ei
olnud. Chalice’i võlu on ikka olnud pigem selline stressivaba poolnaljakas „laula, vanaema,
laula” stiilis taustamuusika. Ja nüüd siis seisab
see mees laval või kirjutab raamatu, kus ta on,
oh üllatust, enesekriitiline, isegi kompulsiivne
ja üldse mitte naljakas. Kusjuures, just autori
teadlikult ja meelega humoristlikuks kirjutatud
luuletused on „100%” kõige tobedamad: need
ei ole „haa-haa” mõttes naljakad ja need ei ole
piisavalt sügavad teiste tekstidega võistlemaks.
Nii jäävadki näiteks kogu esimene ja viimane
tekst ja veel mõned nendesarnased pigem
mittemidagiütlevaks, sest konkureerivad luuletused ütlevad rohkem.
Võib muidugi olla, et ilma selle tiksuva
muusikata, mis Chalice’i laulude tekste alati
–

–

Chalice, „100% Chalice”.
ilmutused, 2012. 86 lk.

Jumalikud

100% on Ji kirjastuse valikkogude sari, aga
Chalice’i „100%” koosneks nagu uutest, varem
avaldamata tekstidest, veel parem, tegemist
on üldse Jarek Kasari kirjandusdebüüdiga.
Tegelikult leiab tuhnimise peale üles küll, et
osa „100%” luuletusi on juba aastaid tagasi
plaatidele jõudnud, kohati on raamatu tarbeks vahetatud vaid teksti pealkiri, nii et 2007.
aasta albumi „Taevas ja perse” laul „Kõrgevalulävegamees” on muutunud 2012. aastal trükki
minnes luuletuseks „Positiivne suhtumine
on ylbitsemine”. Ikkagi on 1993. aastast laval
olnud Jarek Kasar, kes on muuhulgas saanud
maha ka ooperilibretoga ja kes oli möödunud
sügisel teatris nO99 lavastatud mononäidendi
„Lindmees” kaasautoreid, nii ametlik debütant,
et pälvis viimase Vikergallupi vastavas kategoorias täpselt ühe hääle ning sajaprotsendilise raamatu vähestest internetis mainimistest
tuleb esimesena välja kellegi lakooniline karjatus keskkonnas arvustus.com: „Põrmustavalt
andekas debüüt, lugeda istudes, võtab jalad

nõrgaks” (http://www.arvustus.com/chalicechalice-100-chalice).
mainin kohe artikli alguses „Lindmeest”
meelega, sest kuigi see lavastus on nüüdseks

toetanud, aga ka peitnud on, paistabki autori
enesekriitika rohkem välja. Kunagi oli Ameerika bändil Dixie Chicks probleem: üks nende
lauljatest ütles otse enne Iraagi sõda kontserdil
G. W. Bushi kohta halvasti ja seepeale nende
kantrimuusikat ja konservatiivset poliitikat
armastav publik ennenägematult marru läks ja
Dixie-tüdrukud sõna otseses mõttes ära tappa
otsustas. Ansambel tegi oma aastatepikkustest
kannatustest filmi, mille pealkiri on ühe nende
vastu protesteeriva fänni suust: „Ole vait ja
laula” („Shut up and sing”). ma arvan küll, et see
lause kirjeldab paljuski mittemuusikute alahindavat suhtumist muusikutesse. Tegelikult
on ju küll nii, et muusikat kuulates on kerge
jääda selle ole-vait-ja-laula-tunde ohvriks, kus
laulja jääbki lihtsalt instrumendiks, meelelahutajaks, kellelt keegi sügavamat pointi ei oota.
Kui kirjanduse puhul veel arutatakse, et kas
räägib nüüd autori luulemina, lihtsalt mina või
tema tegelase minavorm, siis muusikas on see
rohkem enesestmõistetav, et laulja on lihtsalt
inimesekujuline muusikariist. Nii et kui nüüd
see tüüp, keda oled harjunud „kõigest lauljaks”
pidama, seisab niisama lava peal või kirjutab
raamatusse, ja isegi kui ta kasutab neidsamu
sõnu, mida oled kunagi plaadi pealt kuulnud
küll, on mõju hoopis teine. Nii tundubki mulle
ikkagi, et Kasar on hakanud arendama mingit
eluloolaadset narratiivi ja jõudnud oma loomingus uude ja olulisse punkti, kusta jääb tõsiseks, kui ütleb (eeldatavasti ikkagi enda kohta)
„seesama tartu paks ahv siin / kes pole esikaantel veel olnud” (lk 84) või „pidin kuulama
/ raadiot / mingi nõme lugu tuli / ja intervjuu
autoriga / „mu plaat on mu laps...” / hea värdjas” (lk 28).

„100%” teeb dünaamiliseks see, et peale
autori isikliku narratiivi on kaante vahele
jõudnud ka teisi toredaid lugusid. Tänapäeval,
kui tegelikult ongi juba liiga palju näitlejate,
saatejuhtide, ärimeeste ja muusikute mälestusteraamatuid, hakkab mõneltki poolt vool
liikuma sinnapoole, kus need mittekirjanikud
juba ilukirjandust teevad. Selleks on Chalice’il,
ma kahtlustasin seda tegelikult juba varem,
kõvasti potentsiaali. „100%” luuletused nagu
„Seelikualune”, „Kirglik kalastaja”, aga eriti
„Vihased koprad” võiksid päris kindlasti ilma

suurema autorihigita tõsiseltvõetavaks novelliks või romaanipeatükiks areneda. Chalice’il on
selleks ilmselgelt vajalik sõnaosavus, kiiksuga
puänte loov aju ja ka, mulle tundub, järjekindlus ilusti olemas. Võib-olla unistan ma sellest
variandist eriti seepärast, et kuigi luulekogu
(ja autori varasemad laulud ja teatritekstid)
on head ja meeldivad mulle, jääb just kaante
vahel ikkagi selline tunne, et tegelikult võiks
Kasar samast asjast veel sügavamalt või tihedamalt rääkida. Kui just 27 luuletusega raamatust
napi kolmandiku moodustavad haikumõõtu
sententsid nagu „minust ei ole tehtud / yhtegi
head kl6psu / eks foto / ole loto” (lk 15) kõrvale
jätta ja pikemaid proosaluulemaid luuletusi
vaadata, siis mingil hetkel tekib tunne küll, et
nüüd juba tahaks loobuda napisõnalisusest,
siserütmist ja kohatisest riimist, tulba-vormist,
taustabiidist ning ilma „t2pit2htedeta” kirjaviisist. Selle asemel võtakski kätte veel rohkem
päris-raamatu ja loeks Kasari debüütnovelli
sellest, kuidas autori minahääl tunneb, et „ma
ikkagi pole bukovski” (lk 24) või „j2tkan yhiskonna pulsil / sama k2ega / mis sygab mune”
(lk 84).
Ühelt poolt räägin ma seda proosajuttu
muidugi heast tahtest ja kiitmise poolest, aga
tegelikult on asi ka selles, et niimoodi raamatust lugedes hakkab see alternatiivgrammatiline numbrite jay kasutamine hirmsal moel ära
tüütama. Ma saan aru küll, et ilmselgelt on asi
mingis spetsiifilises räpimeeste identiteedis,
mis haakub ääripidi punkarite ja hipide w ja
x-i kasutamisega, aga see lihtsalt ei ole lugeja
vastu eriti kena. Ja ma arvan, et lõpuks võib
sellist, olgem ausad, lapsikut kirjaviisi võrrelda
nendeteiste asjadega, mida roki- või räpimehed
noorena teevad, ja mis, mida vanemaks nad saa-

vad, seda totramad tunduvad. No näiteks rohelised puusadeni juuksed või seitse numbrit liiga
suured püksid või absurdsed liiklusvahendid või
siis suutmatus trükkida ä-tähte ajal, mil iga tehnikavidin on selleks ometi võimeline.
Veel paar asja. esiteks, et kuigi Teater nO99
ütleb „Lindmehe” autoriks ja esitajaks Jarek
Kasari, aga raamatu peale on märgitud nimi
Chalice, kasutasin siinkohal neid nimesid ilma
ühegi tagamõtteta lihtsalt sünonüümidena.
Teiseks tuli see hääl minult.

Tartu varjatud vertikaal
kvaliteetses värvitrükis välja annab, tundus
mõnevõrra ulmeline. Ent kõige paremas
mõttes on seda olnud ka kõik kolm festivali,
mille põhimõtteks valges kitlis peakorraldaja
Luuluri alias Jaan Malini sõnul on olnud publikule esitada võimalikult palju sellist, mida
avalikkus pole varem kuulnud-näinud, igal
aastal uudses keskkonnas kontsentreerituks
ja löövaks jäädes elavdada Tartu ja kogu Eesti
kultuurielu ning pakkuda piire kompavaid
elamusi.
Suurema osa esimesest „Hullunud Tartu”
kogumikust võtab enda alla kõigi festivalil
esinenud kirjanike luule ja sõnaline looming
ning umbes veerand kuulub seal üles astunud
kunstnike värvilistele reprodele. Nii eesti autorite kui väliskülaliste puhul on lisatud ka elu-

Pilt ja sõna. Hullunud Tartu 2010-2012.
Peatoimetaja Jaan Malin, kunstitoimetaja
Kadri Asmer, kirjandustoimetaja Marja Unt.
Tõlkijad Bob Beagrie& Andy Wiiloughby,
Adam Cullen, Inna Feldbach, P. I. Filimonov,
Riina Jesmin, Hasso Krull, Kalju Kruusa,
Norman Kuusik, Ilmar Lehtpere, Brandon
Lussier ja Eva Liina Asu-Garcia, Miriam
McIlfatrick-Ksenofontov, Eeva Park, Aare
Pilv, Juta Ristsoo, Aija Sakova-Merivee,
Kersti Unt, Marja Unt, Peter Waugh. Luul,
2013. 309 lk.

Doris Kareva
Pilt ja sõna, indeed. Pilt on selline, et võtab

sõnatuks. Arvuliselt: kakskeelsena kavandatud
kogumikus on esindatud 13 külalis-ja 27 eesti
kirjanikku ning 21 kunstnikku.
Et kirjastus Luul tõepoolest kolme
novembrikuu jooksul peetud rahvusvahelise
interdistsiplinaarse festivali materjalid mõne
kuuga kokku ja tõlgitud saab, vähe sellest,

lookirjeldus.
Nagu festivali nimetusestki mõista, on peategelaseks Tartu linn, kes aga võluvas tagasihoidlikkuses ei nõua endale tingimata tähelepanu. Luuletuses „Varjatud Tartu” märkab timo
Maran aga siiski, „et keegi on Kristjan Jaagu
pihku torganud / hiiglasliku nööpnõela, mille
tipp on taevasja / tera maa südames. Tartu varjatud vertikaal”.
Anti Saar alustab oma demiurgiteed
sõnast, millest hirmuäratava kergusega laotub paberile terve novell „Prõndlik”: „Sõnaga

„malin” hüüdsin eesti habetunud poeete,
kes tähistavad oma sünnipäeva iga aasta eelviimasel päeval. Sõna „ahemus” pidi märkima
Tartu botaanikaaia peaväravalt augustikuisele
Emajõele avanevat vaadet, mida looritab Laiast
tänavast alla sõitva liinibussi üles tõstetud tol-

mupilv”. Ja Dizzylez Hasso Krulli tõlkes sekundeerib: „On olemas selline maa / mida kaardile
pandud ei ole, siin kutsub sind kõik ja kõik on
su peos / siia tullakse kikivarvul, sest siin… igal
asjal on mõte ja seos”. ning otsekui iseeneslikult vallandub sõnatulv: „Tätupepud petutäpud puuksupiiksu lipulapil / teietavad meietavad konnakunna liivalaaval / kolmekulmu
laibavaibal suhkrutuhkru tallaalust”.
Kogumikus „Pilt ja sõna” pole piirdutud üksnes eesti ja inglise keelega: Peter Sragheri luuletusi saab lugeda ka rumeenia keeles, Tobias
Kunzet saksa, Dizzilezi prantsuse ja Sergei Birjukovi vene keeles. Teatavat ebajärjekindlust
miks just nii, miks mitte siis juba ja ka…? aga
ette heita festivali kogumikule, mille pealkirjas
sisaldub epiteet „hullus”, oleks ilmselge hullus.
Aime Hansen ja Karl Martin Sinijärv on ilmselt
mõne luuletuse kirjutanudki inglise keeles,
Carolina Pihelgas ja Birk Rohelend on oma
tekste ise tõlkinud.
On ääretult sümpaatne, et raamatus esinevad nii oma taustalt kui stiililt väga erinevad,
kuid hästi valitud autorid; nii mõjub kogumik
polüfooniliselt ja vaheldusrikkalt, edasi mõtlema ja uurima ärgitavalt. On mõnevõrra kurvastav kohata mitmeid trükivigu ja kahju,
et raamatust puudub viidegi kolme festivali
muusikalisele osale. Kuna mitmed spetsiaalselt „Hullunud Tartu” jaoks kirjutatud esmaettekanded on veel elavalt meeles, jääb loota, et
järgmise kogumikuga kaasneb ka helikandja
ja ennekõike, et festival ise jätkub, esitades
võimalikult palju senikuulmatut ja -nägema–

–

–

–

tut.
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Kupee nr 6 aknast näed minevikku
ja kõneleb, püüdes oma kõneosavusega peita
seesmist saamatust. Mehe keeles puudub
haritud, suursugune, tundlik mänguriist, puuduvad tundemaailmakultiveeritud ja haritud
varjundid.
Rõvedused, millega mees räägib naistest ja
tüdrukust, tüdruku psüühilist ja füüsilist piiri
proovile pannes, tekitavad mehes erutust.

Imbi Paju

Rosa Liksom,
Kupee nr

6. Tõlkinud
Kadri Jaanits.
Kujundanud
Martti
Ruokonen.
Koolibri, 2013.
192 lk.

Mul on olnud soome kirjaniku Rosa Liksomi
kirjandusliku loomingu suhtes varem eelarvamus, kuigi olen tema tegevust kunstniku ja
kirjanikuna uudishimulikult jälginud. Tõrksust
on toitnud pigem need Gagarinid ja Leninid
ning muu nõukogude butafooria, mille taustal Liksom end oma ateljees Helsingis tihti
meediale esitleb. Mu alateadvusest on Liksomi tausta vaadates kerkinud esile mu enda
lapsepõlve ideoloogilised maastikud, mille
suurejoonelisuse eest hoiatasid täiskasvanute
räägitud anekdoodid ja sarkasm ning seegi, et
olen oma loomingus istunud 12 aastat selle
aja sees. Seekord lükkas uudishimu mu sellest
kaitsetsoonist välja: raamat sai 2011. aastal Finlandia kirjandusauhinna. Kui võtsin nüüd kätte
Rosa Liksomi teose, huvitas mind, kuidas tõlkija Kadri Jaanits on selle eesti keeles kõlama
pannud. Tema Katja Kettu romaani „Ämmaemand” tõlge oli oma nüansirikkuses tõeliselt
nauditav.
Nüüd kordus seesama: tõlkija vahendatu
ilusas eesti keeles sundis mu paigale, sundis
istuma sümboolselt järjepanu ühes vagunis
jutustuste peategelaste, soome kunstnikust
tüdruku ja umbes viiekümnese vene mehega,
Stenka razini alter ego’ga, kes on kangelane,
kes lööb ja armastab, tapab ja kelle omad on
reetnud. Teekond algab Moskvast ja viib Mongooliasse. Mees tutvustab end loo alguses, kuid
tüdruk on kogu aeg vaid tüdruk, ilma nimeta.
Mehegi nimi Vadim Nikolajevitš tuleb esile
juhuslikult, temagi on vaid mees sibula ja
viina järele haisev vene mees, iharus silmis.
Jutustuses seob ühineteekond need täiesti
erinevad inimesed ühte.
Elatakse 1980ndate lõpus. Nõukogude Liit
on agoonias, kuid veel pole ta alla andnud.
Nõukogude Liidu erilised seadused on veel
jõus: soome naine ja vene mees on pandud
ühte kupeesse. Vagunit kontrollib ühtlaselt
täidlane vormirõivais vagunisaatja Arissa-mutt,
kel on samad õigused kui miilitsal ja kellega ei
tasu ilmaasjata tülli minna. Tüdruk pakub talle
altkäemaksu, sest ei taha olla samas kupees
mehega, kes esimesest hetkest indleb. Kuid
raha ei loe, kusagil on nii otsustatud, et soome
tüdruk ja vene mees peavad olema samasse
kitsasse ruumi litsutud.
Romaani mees on jutukas ja viin, mida ta
rüüpab, teeb ta veelgi jutukamaks. Vaikiv tüdruk kuulab päevast päeva mehe kahemõttelisi
ja ka ühemõttelisi jutte, kuni kollane kuu pühib
minema hommiku viimase tähe ja Siber täitub
aeglaselt valgusega. Siis näeb tüdruk mehe
tugevat jõulist sinistes dressipükstes ja valge
särgiga kaetud keha kahe voodi vahel kätekõverdusi tegemas ta näeb ka palju muud ja
võtab vahetevahel oma joonistusploki välja
„higi otsa ees, unised silmad, kuiv haisev suu,
kupees une läppunud lehk, umbne aken, vaiksed teeklaasid laual, vaikinud puru põrandal,
valged laperdavad püksiharud. Lõdvad peenised, sussud, tussud ja pussud, laiad lillelised
flanellöösärgid, villased sokid, suurrätid, turritavad hambaharjad, öö kihutab läbi pimeduse
hommikuhämaraks, range järjekord tualettruumi pühamusse, kuivpesu keset kusehaisu,
köhatused, piinlikud hetked ...” (lk 95).
Lugu saadab rongi ühtlane rütm, raudtee
kolin. See on mineviku teekond edasi rühkivas
rongis praegusesse hetke.
Kupee number 6 on täis mitmesuguseid
tundeid: vihkamist, armastust, põlgust, imetlust, iha. Hingeline sadism, haavatusega kiusamine, millega mees tüdrukut piirab, kuulub
ka armastusnaudingu juurde. Mees kõneleb
–

...

…

macho-mehe kohmakas katse tüdrukut rõveduste abil võrgutada, panna tüdrukut
mingit kehaosa või toimingut ette kujutama.
Tüdruku häbi ja kohmetus on mehele signaal,
et tema iha on tüdrukut puudutanud.
Rosa Liksom on sidunud suurepäraselt oma
romaani platnoikeele, milles ei puudu teatud
hetkedel ka empaatia ja hellus, meeleliigutus,
kui mees tajub, et tüdruk vajab tema kaitset,
sõprust, kuid mitte seksi. Neil hetkedel võib
mees üllatada, luua pidulikke hetki, mis tunduvad selles miljöös võimatuna: alpikanni
poolavatud õis, mille ta tüdrukule külma jaamahoone ees ulatab, või rikkalikult kaetud
laud, vana auto, millega ta viib tüdruku rongi
vahejaamas ümbruskonda ekskursioonile.
Tüdruk oli planeerinud reisi ette võtta koos
oma armastatu Mitjaga, entteeb oma unistuse
teoks üksinda, sest Mitka on läinud vabatahtlikult vaimuhaiglasse, et teda ei saadetaks
Afganistani sõtta. Kuid nõukogude hullumajas
haigestuvad ka terved.
„Tüdruk mõtleb Mitkale ja kanavõrgule
vaimuhaigla koridori akna ees. Sõjaväearsti
diagnoosi järgi oli Mitka psühhootiline ja talle
hakati andma psühhoosiravimeid. Kui sundida
tervet selliseid ravimeid võtma, siis ei tule sellest midagi head. Mitka oli haiglas tõsiselt haigestunud, ta ei suutnud süüa ja tema vaimne
seisund oli haletsusväärne” (lk 115).
Tüdruk imestab, kuidas ta võib armastada
seda kummalist maad, seda alandlikku ja protesteerivat, hoolimatut, murelikku, alistuvat
sitket rahvast. Kaosele vaatamata näeme ja
kuuleme Rosa Liksomi jutustatud lugu dekoratiivses ja maalilises valguses. „Kupee nr 6”
on ilus ja ärritav, omapärane raamat ja vahepeal, kui lugemise katkestad, tuleb meelde, et
midagi sellesarnast on kirjutanud Olavi Ruitlane oma romaanis „Kroonu”, mis on vahendatud ka soome keelde. See romaan pole veel
leidnud mujal kõlapinda, kuid vääriks seda
samavõrra kui „Kupee nr 6”. meelde tuleb ka
Prantsusmaal elav vene kirjanik andreï makine
oma loominguga.
„Kupees nr. 6” mõtlevad nii tüdruk kui mees
armastusest, armastatud olemisest, armunud
olemisest. Mees räägib oma naisest Katinkast,
keda ta peksab ja armastab, keda ta ei suuda
jätta ega võtta. Mehel pole usaldust enda ega
teiste tunnete vastu. Usalduse, mis inimesi
üksteisega liidab, kaotas ta juba lapsepõlves.
Naastes sellesse kaotusse oma jutustuses, peidab ta oma valu sarkasmi taha. Ajas, kus elule
ei leidu õigeid sõnu, pole tal muud võimalustki,
sest muidu ta poleks ellujääja. Siiski räägib ta
tüdrukule, kes oskab teda kuulata, oma loo:
„Kord elasid Moskvas ema, isa ja poeg. Kropotkini tänava majas number kuuskümmendviis,
väikeses toas kommunalka köögi taga, kodus,
mida ei kaitsnud lukud. See pere oli täiesti
tavaline, ema töötas leivapoes müüjana, isa
käis ehitusplatsil napsitamas. Aga kõik korralikud stahhaanovlased. Ükskord hilja õhtul, kui
poiss oleks pidanud juba magama, ütles mees
naisele: „Kas poiss või mina.” Naine sosistas
miilustades: „Oota veel kuu aega ja enam teda
ei ole” (lk 30) Mees rääkis tüdrukule seda lugu,
pühkis käeseljaga nina ja neelatas.
Nõukogude Liidus oli mees tähtsam kui
laps. Naisel pidi olema mees. Armastuse objekt
tuli Nõukogude Liidus kahjutuks teha, sellega
sai manipuleerida, et kehtestada võimuga
kaasnevat ego. Romaani poiss aga ütles hommikul hüvasti ühe silmaga koerale ja kui saabus
öö, ühines ta teiste jooksikutest lastega ja hakkas elama Moskva tänavatel. „Kasvas tast päris
raudne päss. Nõukogude kodanik, kes kuseb
puhast vodkat” (lk 31), pihib romaani kangelaneVadim Nikolajevitš tüdrukule.
Rosa Liksomi romaan näitab, kuidas inimene kalestub kõik sõltub sellest, kuidas elu
inimest kohtleb. Mingil hetkel tüdruk vihkab
seda meest, kuid ilu pole ei mehest ega jutustusest kadunud. Looduski on selles romaanis
See on

–

vahepeal äärmiselt inetu ja siis jälle ilus, samuti

inimesed. Ja mehes on tundlikkust, kodeeritud kurbust, soovi, et talle tehtaks tema enda
pattudele vaatamata head, mitte halba, soovi,
mis igas inimeses püha. Tüdruk usaldab elu,
sest teda pole elu kuigi halvasti kohelnud ja
teda pole õpetatud ka teisi inimesi põlgama,
ta oskab meest kuulata.
Rong tüdruku ja mehega kupees nr 6 liigub
ja jääb peatuma, vahel isegi mitmeks päevaks
või ööpäevaks. Neist peatuskohtadest sünnib
raamatus alati uus stseen. Lugeja viiakse läbi
üksteist meenutavate külade ja linnade. Lugu
edeneb väikeste korduvate perioodidena, kui
rong rühib edasi ühest jaamast teise: peatus,
edasiminek, jälle peatus. See ei ole seotud niivõrd romaani intriigi kui tegelaste mõtetega,
tunnetega, neist sündivate meelemaastikega.
„Nad kõndisid kangelt ja õhku ahmides mööda
lume alla mattunud tühjadest ehituskruntidest, aiamaalappidest, mööda koolist, mööda
lumevaiba all olevatest plankudest ja õueväravatest, mööda jäälilledest aknaruutudega
verandadest ja valges pakaseudus ekslevast
tüsedast naisest” (lk 54).
Pikad kohtumised ja hüvastijätud minevikuga vormuvad teoses nõukogude nostalgiaks.
Paljudele soome intellektuaalideleoli teekond
Nõukogude Liitu teekond tõotatud maale. Üks
üle viiekümnene kirjanik ütles mulle hiljuti:
„Kui Nõukogude Liit kokku kukkus, istusime
sõbrannadega murul ja nutsime, sest purunes
ka unistus ühest erilisest riigist, mida tavaliste
venelaste siirus ja underground-kultuurielu
tõotas ja mida nõukogude propaganda lubas.”
Sõnapaar „maha jääb” kordub teoses mitmel
korral, kui rong peatub pikemaks ajaks ja peategelased tüdruk ja mees on käinud tutvumas
kõnealuse kohaga.
„Maha jääb Irkutsk, vaikne jääst kammitsetud kevadine linn, ülikooli raamatukogu
kollased kahhelplaadid, roosa sibulakupliga
kirik, pargid ja haljasalad, lärmakad ja aurused avalikud saunad, väsinud maa, roostes
tulvaveega kaetud park, klassikaline muusika
väikeses valjuhääldis pargi väravaposti küljes,
lume pehmed hanged õueaedades, maha jääb

Õhkav jantimine

Venemaal
Thavet Atlas, Elupiletiga
Venemaalt. Toimetaja
Teel Pihlak. Sulemees,
2013. 148 lk.

„elupiletiga Venemaalt” sisaldab pretensioonikat ja eklektilist sisu. Ent kas teose romaaniks nimetamine on ikka õigustatud? Tegu
on küll oskusliku kombinatsiooniga kaasahaaravast armastusloost ning fantastilisest
seiklusjutust, esitatud napi, minimalistlikult
terava huumoriga. Seda iseloomustavad näitemängulised dialoogid ja olukorrad, kõik on
looritatud peidetud melanhooliaga. Tekst
meenutab veidi Vene XX sajandi kirjanike
Venedikt Jerofejevi ja Viktor Pelevini loodut,
aga mingis mõttes ka eesti kultuskirjaniku
andrus Kiviräha varast loomingut. „elupiletiga Venemaalt” on ka kurb ja valus lugemine,
kuidagi viimase piiri peal.

Romaani tegevus viib Venemaale, kus
kahes omavahel esialgu raskesti sobituvas
loos esitatakse ohtralt vihjeid aja- ja kultuuriloole, vaimukaid mõttekäike Venemaa argielu kohta ning polemiseeritakse mitmesuguste ajalooliste sidemete üle. Hemingway,
London ja Tolstoi seiklevad Tuula ja Kurski
lähistel koos Eesti ajalooliste suurkujude
kunstniku Johann Köleri ning maadleja Georg
Lurichiga, kaaslasteks veel kirjanduslik-folkloorsed tegelased Ostap Bender, luuraja Max
von Stirlitz ning militsionäär Onu Stjopa.
Pöörase kamba omamoodi sidujaks ja sündmuste käivitajaks on raamatu peategelane,

Irkutsk ja vastutulev elektrirong õõtsatab kõrvalrööpmeil, majad ja veelkord väikesed kindlalt seisvad majad, valged aknaraamid, maalitud lilledega aknaluugid, pitsiliseks nikerdatud
räästad, üksik üheksateistkümnekorruseline
paneelmaja keset põlde, kevadine päike, suitsevad korstnad, puuriidal seisev mees bami
magistraal, mille soo on endasse imenud, lume
raskuse all kokku vajunud maja”(lk 109).
Maha jäävad lihtsad külainimesed ja salajased kõrtsid. Vahel on tunne, et rong seisab paigal, sest aknast vilksatav maastik, mida Liksom
kirjeldab, seegi on tardunud. Riigis on peaaegu
nälg, poes pole toitu saada, kuid mehel on suures reisikotis toitu küllaga. Seegi on märk, et
elu läheb edasi. Mees otsib kotist suure käntsaka Rossiiskaja juustu, terve musta leiva, kefiiripudeli ja hapukoorepurgi. ”Lõpuks tõstis ta
küljetaskust välja soolvett nõrguva kurgikoti ja
hakkas ühe käega suhu toppima musta leiba,
teisega kurki. Söömise lõpetanud, otsis mees
moonakotist välja soki, mille sees on klaaspudel ja pudelis soe tee” (lk 10).
Nõukogude aeg, selle absurdsus ja terroriteod on surunud oma pitseri tervele ajajärgule,
süvendanud selle vormitust ja kaost.
Mees joob viina ja ütleb tooste Nõukogude
riigi loojatele. „Tõstkem klaas maailma kõmulise suurkuju, Nõukogude riigi lahkunud suure
juhi, raudse isakese, Tbilisi postiröövli ja kõrilõikajate kuninga JossifVissarionovitši terviseks
[---] Ole sa tänatud, Jossif Vissarionovitš, selle
eest, et muutsid Nõukogude Liidu vägevaks
suureks tööstusriigiks, hoidsid elavana lootust helgest tulevikust ja inimeste kannatuste
järkjärgulisest vähenemisest. Silm peast, kes
vana asja meelde tuletab, ja mõlemad, kes
need unustab” (lk 82). rosa Liksom on toonud
romaani rütmid, mis hakkavad lugejas kaasa
tuksuma, nii et on raske sellest loost tulla välja.
See on suurte tunnete romaan, nagu pikk kangas, kuhu ta maalib oma kunstiteose 80ndate
lõpu kokkukukkuvast suurriigist koos selles
ekslevate inimestega. See on hästi kirjutatud
teos, nii et võib tekkida vajadus teatud kohti
sellest romaanist lähedastele kõva häälega
…

ette lugeda.

interneti teel tutvunud ja Eestist Venemaale
armastatud naise juurde siirdunud Roland,
kes on traagilistel ja veidi segastel põhjustel kontakti naisega kaotanud ning eksleb
nüüd donquijotelikult mööda talle praktilisel tasandil tuttavat, kuid olemuslikult siiski
võõrast Venemaad. Kogu kirjeldus on seikluslooga teravalt kontrastne, nii kasutatud sõnavara kui ka teksti üldise ülesehituse poolest:
ühe romantiline keel on tulvil paatost, kirge
ja õrnust ning lõikab teravalt läbi teise argikeele ja tänavaargoo.
Mis neid kahte lugu seob ja miks on need
üheks romaaniks liidetud? Peaaegu üldse
ei leia tegelaste sisemonolooge ega -heitlusi, peale peategelase ei ole näha kellegi
psühholoogilist küpsemist või arengut. Alles
25. peatükis tuleb pööre, kus kaks maailma
kohtuvad, kaks paralleelset sirget lõikuvad
ning isegi küünikutest saavad romantikud.
Autor võinuks lugejale kahe maailma
seotusest küll teada anda kas või mõningate
vihjetena juba varem. Praegu mahub kulminatsioon vaid paarile leheküljele 148st ning
võib kergesti tekkida küsimus, millega eelnenud palju mahukam osa end õigustab. „Elupiletiga Venemaalt” tekst on kuidagi võõristavalt pinges: üheaegselt tahetakse ajakohase
ja sotsiaalselt terava huumoriga lugeja meelt
lahutada, teda harida ning esitada ajatu kõrvaltvaataja muigvel vaade. Romaani peategelaste jant jääb kohati igavaks ja sisutuks,
kõrvalloo romantiline keel on oma nõretavas sädeluses nii helkiv, et mõjub vähemalt
esialgu lausa irooniliselt. „Elupiletiga Venemaalt” on tugevalt sentimentaalse sõnumiga
teos. Kuna kõige rohkem on vaeva nähtud
dialoogiga ning ka lõpp on tugev ja läbimõeldud, saanuks tekstist mõningase kärpimise ja
toimetamisega ehk suurepärase novelli või
näidendi. Materjali tundub olevat piisavalt,
ent teos ei taha hästi püsti seista.
Lauri Leet
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Feminism tähendab naise otsustusõigust ja -võimet
Griselda Pollockiga vestleb Reet Varblane
Varblane.
30. IV esines teaduste akadeemia saalis kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudi 20. sünnipäeva loengusarjas väljapaistev feministlik
mõtleja, kultuuriteoreetik ja kunstiteadlane
Griselda Pollock. Tema uurimused ehk, nagu ta

ise neid nimetab, feministlikud sekkumised on
juba rozsika Parkeriga kahasse kirjutatud raamatust „Vanad armukesed” (aga „Old mistresses” võib tõlkida ka „Vanad perenaised”, ilmus
1981. aastal) hinnatud feministlikku mõtteviisi
jagavate kunstiajaloolaste ja avarama lähenemisega kultuuriteadlaste, aga ka kultuuritähenduse üle mõtlejate seas. Tema uurimused
pole eeskujuks mitte ainult anglo(ameerika)
kultuurikeskkonnas: olen veendunud, et paljud Eesti noorema põlvkonna kunstiteadlased
ja ka kunstnikud on vaimustusega lugenud
Pollocki kirjutatud ja koostatud kogumikke
„Visioon ja erinevus” („Vision Difference”),
„avangard ja retsenseeritud poolehoidjad”
(„avantgardes and partisans reviewed”, kirjutatud kahasse Fred Ortoniga), „Vaadates tagasi
tulevikku” („Looking back to the future”), „Virtuaalne feministlik muuseum” („Virtual Feminist museum”) jt. Griselda Pollocki sügav teadmiste pagas, analüüsi-ja sünteesivõime ning
eelkõige kriitiline mõtlemine on heas mõttes
&

kadestamisväärne.
Griselda Pollockil on eestiga ka juba varasem side: ta oli Katrin Kivimaa doktoritöö
juhendaja. Pollockil on veel omadus, väga hea
(kunsti)teadlase eeldus: empaatiline ning jätkuvalt uudishimulik. Kivimaa meenutas loengut sisse juhatades, kuidas Pollock talle tundmatu Eesti kunstniku puhul vaimustusse sattus
ning leidis kunstniku töödes midagi täiesti uut,
mida me ise pole osanud tähele panna.
Olete pealkirjastanud oma loengu küsimusena „Kas ma nägin seda unes või toimus
kunstis ja kunstiajaloos tõesti feministlik
revolutsioon?”. Kas kunstis ja kunstiajaloos on olnudrevolutsioon? Kui on, kas see
oli edukas? Või on mõttekas rääkida hoopis feministlikust evolutsioonistkunstis ja
kunstiajaloos?
Olen ise oma (kunsti)teaduslikku uurimistööd

nimetanud feministlikeks sekkumisteks. Juba
tõsiasi, et tegemist on paljude lugude, sekkumistega, mitte ühe kaanoniga, on olnud radikaalne lähenemine kunstiajaloole.
Feminismil on väga pikk ajalugu: soolise jaotumise, mehe ja naise positsioonide, staatuse,
hierarhia kohta on esitatud küsimusi keskajast
peale, kui mitte varem. See problemaatika
tõusis võimsalt esile XVIII sajandi valgustusaja
ning XIX sajandi emantsipatsiooni kontekstis.
XX sajandil saab rääkida sümboolsest revolutsioonist: küsimus ei olnud enam selles, kas
naistel on õigus haridusele või valida ning
olla valitud, vaid muutused on olnud märksa
sügavamad ja süstemaatilisemad.Feministliku
mõtte pika ajaloo pinnalt võib tõesti rääkida
evolutsioonist.
1960ndate lõpul aga leidis aset midagi
märksa radikaalsemat kui varem: see ei olnud

poliitilise revolutsioonilise teadvuse järsk tõus,
nagu oli XX sajandi algul, see oli vähemuste
eneseteadvuse järsk esiletulemine. Just siis
võis tõdeda, et üldiselt omaks võetud kaanonist välja jäetud, seni tunnustamata indiviidid
teadvustasid end ajaloosubjektina. See liikumine haaras etnilisi ja rassilisi vähemusi, koloniseeritud inimesi ja noori ning toimus märksa
varem alanud feministliku mõtlemiseja ajalookäsitluse kontekstis, selle tõttu ja abil. See oli
kindlasti revolutsiooniline moment.
Prantsuse mõtleja Julia Kristeva rõhutab revolutsioonis mässu, vastuhaku (revolt)
aspekti ümberpaigutamist, vägivalda. radika–

lismis saab eristada mitmeid tasandeid. Feministliku teadvuse rakendamine kunstiajaloo
kirjutamisse, selle mõistmisesse oli kahtlemata
väga radikaalne samm. Kunstiajaloo struktuur
ja sümboolne poliitiline teadmatus nõudsid
täielikku ümbermõtestamist. Kuidas sai XX
sajandil kirjutada kunstiajalugu, kust naised
olid täiesti välja jäetud? Just XX sajandil kirjutati naisteta, naiskunstniketa kunstiajalugu. XX
sajandi algul kaasati naised avalikku ellu: nad
said valimisõiguse, omandasid järjest parema
hariduse, ühiskond liberaliseeriti, aga modernistlikust, avangardistlikust kunstist (kunstiajaloost) jäeti naised välja.
Kui võrrelda kunstiajalugu moodsa kirjandus-, muusika- või teatriajalooga, kas
ka need on ehitatud üles mõnele suurele
nimele, jätnud välja naised-loojad või on
selline kirjutamisviis midagi kunstiajaloole
spetsiifilist?
Ma pole küll teiste kultuurivaldkondade ekspert, kuid modernismikontseptsioonis kui
sellises on palju ühist: seetõttu võib tõdeda ka

kultuuri ühismälu loomisviisis ühtelangevust.
Modernistliku kultuurimudeli loomisel on
mehelikkusel eriline roll. Modernistlik kultuurimõiste on egalitaarne: see on märksa enam
seotud hariduse ja akadeemilise sfääriga, on
kaugenenud argielust; kultuurivaldkonnas
tegutsejail on märksa kindlam visioon, mida
nad tahavad saavutada, kuhu välja jõuda, selle
elluviimiseks moodustatakse kõikvõimalikud
rühmitused, institutsioonid. Ka naisi on avalikus elus, kultuuris märksa rohkem näha, ka
kunstis jne. Nad on jätnud oma jälje, neil on
oma lugu, kuigi see ei kajastu suures modernistlikus (kunsti)ajaloos. See on väga kummaline struktuur.
Teine asi, mis iseloomustab XX sajandi
kunstiajaloo kirjutamist, on selle seotus rahvusriikide, rahvusluse ideoloogia tekkimisega
XIX sajandil. Muusika- ja teatriajaloo puhul on
seda vähem näha, kuid kunstiajaloo puhul on
see lausa olemuslik tunnusjoon. Kunst ja arhitektuur väljendavad rahvuse olemust, neil on
rahvuslik iseloom, siit ka rahvuslik kunsti- või
arhitektuuriajalugu, selle sümboolne representatsioon.
Kas visuaalsed sümbolid, mis on kunsti-, aga
ka arhitektuurikeele omapära, on mõjusa-

mad kui näiteks verbaalsed sümbolid,keel,
mida kasutatakse suhtlemisel ja mis on kirjanduse vahend?
Sõna, verbaalne keel on ka võimas hoiakute,
kestvate mõistete kujundaja: näiteks Gustave
Flaubert’i „madame bovary” põhjal oli kõigile
selge moodsa naise olemus (armulugudele vastuvõtlik, kirglik natuur). Kui rääkida soolisusest
(gender), siis tähendab see kõigepealt tegeliku
võimu problemaatikat: sotsiaalökonoomia,
õigussüsteem, materiaalsed võimalused. Kõik
see, mille üle mehed võivad otsustada, naised
aga mitte jne. Kuid soolisus, soolised suhted
tähendavad ka sümboolset representatsiooni,
asümmeetrilist hierarhiat:keskklassist rääkides
rõhutatakse mehelikkust, massi puhul naiselikkust. Modernistliku ühiskonna üks paradokse
seisneb selles, et vanamoodsaid arusaamu rünnanud, avaramat ühiskonnapilti üles ehitada
aidanud jõud on transformeeritud millekski,
millel on väiksem sümboolne väärtus. Ühiskond, kultuur on ehitatud üles vastanditele
nagu kõrge ja madal, intellektuaalne ja sensibiilne, mehelik ja naiselik. Kui räägitakse muusikast, siis rõhutatakse suuri väärtusi (rahvuse
suurus, kodumaa-armastus), helilooja isiksus
on jäetud tagaplaanile. Kunstniku-kontseptsiooni puhul on saanud oluliseks tema sümboolne isiksus, kuhu on investeeritud üldiselt
valitsevad väärtuskriteeriumid.
Sotsiaalse revolutsiooni tulemusena on
mehel ja naisel õigus haridusele, kodule, tööle,
reisimisele jne, kuid kultuurivaldkonnas, kus
mängib kaasa sümboolne väärtustasand, on
naise tegelikkus märksa piiratum: igaüks võib
saada paberi ja pliiatsi ning joonistada pildi,
aga et olla arhitekt, kes loob ühiskondlikult
tähtsaid hooneid, või disainer, kes konstrueerib keerulisi tehnilisi lahendusi, on vaja juurdepääsu tehnoloogiale.

Kui mõelda siinkohal ka muusika peale, siis
hakkas ju isa õpetama Amadeus Mozartit varajasest lapsepõlvest peale musitseerima, muusikainstrumendil mängima, aga ka muusikat
kirjutama. Mozarti õele, kes oli suurepärane
viiulimängija, muusikakirjutamist ei õpetatud.
Euroopa kultuuriajaloost on ju teada, et
aadli-, hiljem ka kodanlike neidude hariduse juurde käis oskus musitseerida ja
maalida, aga ka teadmine, et oskust saab

kasutada vaid koduseinte vahel, intiimses
sfääris, et sellega ei teenita elatist.
Küsimus pole niivõrd selles, kas naised said
ligipääsu professionaalsele (kunsti)haridusele,
vaid selles, kuidas kaitsta sümboolset loojakontseptsiooni (helilooja, kirjanik, kunstnik).
Naised võivad praegu ennast teostada väga
paljudel aladel, kuid kui mõnel erialal on liiga
palju naisi, siis selle maine kahaneb, pole enam
see, mis oli n-ö meeste ülemvõimu ajal.
1960ndate lõpu ja 1970ndatefeministlik
revolutsioon mitte ainult ei jätkanud varasemat võitlust naiste õiguste eest, see polnud
enam nii tähtis, vaid just siis hakati esitama
sügavamaid, kriitilisemaid küsimusi. Kas indi-

vidualismile, edukusele ja konkurentsile üles
ehitatud kapitalistlik ühiskond on see, mida
tegelikult tahame? Mida on see endaga kaasa
toonud? Või mida on tähendanud totalitaarne
režiim? Millised inimesed tahame olla? Mida
naine ise tahab? Küsimus ei ole ega tohigi olla
ainult selles, et naine saab ennast teostada
maskuliinsete väärtuste järgi üles ehitatud
ühiskonnas, vaid mida tuleb ühiskonnas, elukorralduses muuta.

Julia Kristeva on toonud meie mõtlemisse
„naiste aja” määratluse. Kui mõelda praeguse feministliku mõtlemise ja liikumise
peale, siis see pole kaugeltki enam Euroopa
või ka Ameerika Ühendriikide nähtus, järjest enam on ennast kehtestanud feministid Aasias, viimasel ajal just araabia maadel,
aga ka Lõuna-Ameerikas, Aafrikas. Kui palju
tuleb feministlikus mõtlemises (ka kunstimõtlemises) arvestada lokaalse eripäraga?
See on väga oluline ning viimasel ajal esile
kerkinud aspekt, kuid feministliku mõtlemise
puhul ei tohi jääda pidama ajalisse skaalasse
feministlikmõtlemine algas Euroopas, siis liikus
ameerikasse ja sealt edasi aasiasse jne feminism on märksa varajasem nähtus, soolisuse
teadvustamineei puuduta ainult Euroopat. XIX
sajandil saab kõnelda Jaapani ja Korea naisliikumisest, aga ka seal on sellel pikem ajalugu. Kui
tulla tagasi Euroopasse, siis on just Ida-Euroopa
naisliikumisel, feministlikul mõtteviisil pikk
ajalugu: võtkem või Rosa Luxemburgi, Clara
Zetkini või Aleksandra Kollontai tegevuse XX
sajandi algul. Naiste õiguse küsimused kuulusid sotsialistlikku ideoloogiasse.
Feminism on toiminud ühiskonna traumana, sest on rünnanud nii paljusid sümboolseid mõisteid, mida modernismi ajal hakati
pühaks pidama. Aga see on olnud ka naistele
–

–,

suurtrauma.

Soolisuse problemaatikal on vähemalt meil
Eestis olnud ambivalentne tähendus: kui
see kerkis esile 1990ndate algupoolel, siis
kippus ühiskonnas valitsema seisukoht,
et lahendagem olulisemad küsimused
(ikka majandus!) ja siis tulgem selle juurde
tagasi. Nüüd aga püütakse seda pareerida
väitega, et jälle see feminism, see on nii
tüütu, nii ajast ja arust! Usun, et meie puhul
on sellel nõukogude ajast ebameeldiv maik
juures, kuigi võrdõiguslikkusest sai rääkida
vaid ideoloogias, mitte tegelikkuses, kus nii
argielu kui ka sümboolsel tasandil valitses
soolisuseküsimustes täielik tasakaalutus.
Kuid see pole vist nii pelgalt Ida-Euroopas. Kas feministid teadlased, aktivistid,
kunstnikud, kirjanikud on teinud midagi
valesti? Või on see kaitsemehhanism, et
maailm püsiks n-ö endisena?
Kõigepealt tuleb mõelda, kes väidavad, et
feminism on ajast ja arust, et see on möödaniku nähtus. Meil on performatiivne ühiskonnakord, kus millegi väljaütlemine tähistab selle
tühistamist, soov iseenesest millegi täitumist.
–

–
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Psühhoanalüütilisest aspektist võib seda vaadata kui vastuhakkamise vormi, sest ei taheta
privileegidest loobuda. Feminismi (ka kunsti
jakunstiajaloo mõttes) puhul tuleb rõhutada
selle revolutsioonilist momenti, sest feministid nõuavad kiireid muutusi, muutuste
elluviimine eeldab aga tohutut energiat,
tööd nii meestelt kui ka naistelt. Seksuaalteenuste pakkumise, prostitutsiooni liikumises Euroopast välja, Kolmandasse Maailma,
sealse naistevastase vägivalla kasvus, isegi
inimkaubanduses on lihtne süüdistada feministe: nende võitluse tulemusena on prostitutsioon paljudes Euroopa riikides keelatud,
Euroopa naised ise ei ole enam nõus teenima
elatist prostituudina, seetõttu peavad mehed
seda teenust otsima väljaspool Euroopat. See
on absurdne süüdistus, aga sellega on lihtne
manipuleerida. Feminism ei tähenda vormirõivastuse kandmist või käitumisviisi, feminism eeldab eelkõige iseennast puudutavate
otsuste vastuvõtmist: kas tahan tööl käia, kas
tahan last saada, milline on mu seksuaalne
orientatsioon, kuidas ma sellega elan? See on
keeruliste küsimuste kompleks.
Naisliikumise tõstatatud poliitilised nõudmised, eelkõige naiste haaratus tööellu on
praeguses kapitalismis ülihästi ära kasutatud.
Naine on suurepärane tööjõud: ei ole orienteeritud vaid edule, nõus töötama keskastme
positsioonil, üldiselt hästi haritud jne. Tarbimisühiskonna seisukohalt on naine väga hea
tarbija. Kuna ühiskonna sümboolse ootuse
tasandil nähakse naist endiselt ahvatleva seksuaalse olendina, siis on naine topelttarbija,
sest vajab ilutööstuse vahendeid, et vastata
ootusele. 1960ndate lõpul universumi missiks
saamine eeldas, et see naine on kaheksa korda
väiksemate mõõtmetega kui tollanekeskmine
naine. Nüüd peab modell olema keskmisest
naisest kakskümmend kolm korda väiksemate
mõõtmetega. Surve vastata soolisele ideaalile
on võimsaltkasvanud.
Oma uurimustes, feministlikes sisselõigetes olengi püüdnud teada saada, mida naisedkunstnikud on ise mõelnud ja tahtnud, mitte
mida nad oleksid pidanud mõtlema. Vabas
ühiskonnas võib kunstnik ennast vabalt väljendada, oma häälega rääkida, meie, kunstiteadlased, moodustame tasandi, kus kunstniku sõnum asetatakse laiemasse konteksti,
kus räägitakse juba kollektiivselt. Igasugusel kollektiivsel väljaütlemisel on poliitiline
tähendus. Peame kaitsma pluraalsust, samal
ajal looma oma poliitilist ruumi.
XX sajandi kapitalismis on arenenud välja
äärmuslik individualism, totalitaarses süsteemis äärmuslik kollektivism. Meie ülesanne on
tuua individualistlikku maailma tagasi üldine,
inimlik tasand. Tahame olla erinevad, kuid
peame leppima sellega, et elame koos. Soolisus ei ole üks paljudest olulistest teemadest,
vaid sellel on olemuslik, keskkonda, moraali,
inimväärikuse küsimusi haarav tähendus. Suur
samm on astutud, kui mõelda interneti inimõiguste saitide peale, aga internetis on 30 000
pornosaiti, teismelistele mõeldud seksiprogramm, mille põhjal noor inimene konstrueerib naise (aga ka mehe) mõiste.
Viimase kümne aasta jooksul on organiseeritud õige mitmeid suuri feministliku
kunsti retrospektiive, võib rääkida lausa
buumist. Aga mitte ühtegi neist pole tehtud
Inglismaal? Kas see on kunstipoliitika?
Sama küsimus esitati mulle ka juba 2005.
aastal Stockholmis suure Rootsi feministliku kunsti retrospektiivi „Kunstifeminism”
(„Konstfeminism”) avamisel. See oli üks esimesi retrospektiive, kirjutasin selle kataloogi
artikli rahvusvahelise feministliku kunsti
arengust. Siis mul polnud vastust. Inglismaal on 1960ndate lõpust peale olnud palju
väga tugevaid feministlikke kunstiajaloolasi
(roszika Parker, Hilary robinson, mignon
Nixon, Fred Orton), juba 1970ndail organiseeriti mitmeid olulisi feministlikke näitusi,
aga nüüdiskunstiinstitutsioonid ei ole praegu
sellisest tagasivaatest huvitatud. Nad on keskendunud oma kogude ülesehitamisele ning
korraldavad seetõttu monograafilisi, uurimuslikke, sügavuti minevaid väljapanekuid.
Kultuurimälu seisukohalt on retrospektiivid
ääretult vajalikud, veel praegu elava ja töötava kunstniku seisukohalt võivad need olla
desorienteerivad. Kunstniku puhul tuleb silmas pidada kogu arengujoont.
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kokkusulamise ühtseks massiks, mis jääb vahel
omamoodi lainena päris kauaks loksuma. Sellest lainest, omakorda, võivad aga välja pudeneda või lennuhoogu saada uued autorid,
teosed ja kirjutised nagu silmamoondamine
kvantmehaanikas, kus korpuskulid lähevad üle
laineteks ja lained korpuskuliteks, käitudes
ühekorraga niihästi ühe kui ka teisena.
Püüdliku pingutusega saavutatud labasuse
taga on osavus mõistetega ringi käia. Eelmisel
näitusel trükkis Georgie Nettell internetist välja
kitšilikke kujundeid nii ta neid ise iseloomustas mis olid tuletatud taaskasutuse sümbolist
ehk kolmest teineteist taga ajavast noolest. Ta
oskas isegi üles leida ingliskeelse sõnamängu,
mis sama tõhus nagu eesti sõna „kasutus”. näituse skulpturaalse osa moodustasid serveerimiskärudesse kuhjatud nõud, mida näituse
avamise ajal kasutati ja mis nimme pesemata
jäeti, et stiilipuhtust saavutada, mis on iseenesest paras nöök steriilse stiilipuhtuse kui
sellise pihta. Stiilsus on tänapäeval oluline
kinnisvaramaakleritele, sest kui mingisugust
skeemi piisava massilisusega meedias ja ruumikujunduses tiražeeritakse, siis tõuseb kõrgele tõenäosuse protsent, et keegi niisuguse
ruumi ka ära ostab või rendile võtab. Teisest
küljest aitab stiilsus kaasa suhtekorraldusele
samamoodi nagu lips ülikonnastatud mehe
–

–

–,

Tõnu Tunnelit on inspireerinud just see, mis toimub vahetult enne seda hetke, kui valguskiired

on katkestatud ja katik sulgunud, ja sellel hetkel.

Helemust ja süsivalge
Tõnu Tunnel
Artprindi noore fotokunstniku stipendiaadi
tõnu tunneli näitus „helemust/süsivalge”
Tallinna Linnagaleriis kuni 19. V.

katiksulgunud, ja sellel hetkel. Edasine protsess
tundub talle olevat igav. Tema enda kohalolek
on tajutav: mõnes projektis visuaalselt, mõnes
kontseptuaalselt.

Enamasti on Tõnu Tunnel käsitlenud linnaruumi, selle arenemist. „helemusta/süsivalge”
projekti on teinud nii mulle, aga ka talle endale
huvitavaks teistsugune teema loodus. Ta on
soovinud kujutada midagi ehtsat ja lihtsat,
midagi, mis on vaatajale suhteliselt üheti arusaadav. „Looduses ei ole Freudi,” kõlas Tõnu
Tunneli suust, kui, küsisin, et miks just loodus.
Nii lihtne see ongi. Tunnel peab ennast ise
dokumentalistiks.Ta salvestab kõike, mis tema
ümber toimub. Ta on ka kunstnik, sest salvestab ka seda, mis toimub tema sees.
Hoidke ennast Tõnu Tunneli tegemistega
kursis, sealt tuleb veel suuri tegusid!
Renee Altrov
möödunud aasta noore fotokunstniku stipendiumi saaja, žürii liige
–

Teist aastat välja antud noore fotokunstniku stipendium on suunatud entusiastlikele ja energilistele noortele kunstnikele, kellel on avatud
maailmavaade ja kes on valmis tegudeks. See
on mõeldud kunstnikele, kes tõesti armastavad seda, mida nad teevad, ja kes on veel n-ö
avastamata. Eestis on palju väikesi kunstnikele
mõeldud stipendiume/auhindu, aga nii kiiresti
populaarsust koguvat kui noore fotokunstniku
oma ei ole. Võin pea panti panna, et sellest
saab meie mainekamaid nüüdisfotokunsti
autasusid.
Tõnu Tunnel oli selle stipendiumi ideaalne
kandidaat.Tema fotosahtel on täis potentsiaalseid võiduprojekte, nende hulgast tuleb õigel
ajal valida välja see õige ja panna õigel ajal ja
kohas n-ö letti. Ta konkureeris kahe projektiga:
„helemust/süsivalge” ning pikaajalise puude
pildistamise projekti. Puuseeria on äge, aga
kahjuks ei ole noore fotokunstniku stipendiumi võistlus sellele õige koht. Soovin jõudu
sellega edasitöötamisel, küll selle seeria õige

aeg ka tuleb. Võidutööks valis žürii Tunneli
„helemusta/süsivalge” lausa ühehäälselt ja
ülekaalukalt.
Esitatud oli teisigi väga huvitavaid ja intrigeerivaid projekte, aga ühel või teisel viisil jäid
need tibake alla Tõnu Tunneli projektile. Noore
fotokunstniku stipendiumi ei saa pelgalt hea
projektiga, selle puhul võetakse arvesse ka
kunstniku isiksus koos kõigega, mida ta on siiamaani teinud ja mida kavatseb tulevikus teha,
millised on tema väljavaated. Sellega tekitatakse olukord, kus noor kunstnik on sunnitud
mõtlema oma kohale nüüdiskunstis. See ei ole
kerge ülesanne, aga pärast isikunäitust ja sellega kaasnevat vastutust on see hädavajalik.
Oma näituse kohta Tõnu Tunnelil endale
väga palju öelda ei ole: mitte sellepärast, et
see oleks läbi mõtlemata või poolik, vaid just
selle kontseptsiooni lihtsuse tõttu. Tunnelile
meeldib lihtsus lihtsus just raskuse pärast. Ta
on keskendunud ülilihtsale teemale, mis tegelikult on fotograafia alustala, valgusele, milleta
ei ole ka fotograafiat. naasta nüüdisfotograafia
üleküllastunud segaduse ja virvarri keskel algusesse, kus meistrid olid meistrid ja fotograafia
oli fotograafia, pole sugugi lihtne ülesanne. Selleks, et sellest aru saada, tuleb süveneda Tõnu
Tunneli isikusse ja töödesse, siis loksub kõik
paika, tema kunst saab selgeks.
Fotograafile endale on see seeria visuaalne

Kunsti korpuskulid ja
lained
Georgie Nettelli näitus Temnikova ja Kasela
galeriis kuni 31. V.

lugupeetavusele.
Georgie Nettell pöördub konkreetse näitusekülastaja ja ühtlasi kõikvõimalike külastajate
poole lausega „Tallinnas või ükskõik kus näeb
külastaja seda, mida ta näha tahab”. Tal on isegi
põhjendus varuks, miks ta eelistab oma teostes
üldlevinud koodide laineharjal ratsutada ilma
neid konkreetseks, äratuntavaks, meeldejäävaks teoseühikuks tõlgendamata. Ta jätab need

infomüra märkamatuks osaks või laineks, mida
vahel isegi pingutades tähele ei pane: „Dekodeerimine võib lõppeda rikkumisega, sest isegi
tänapäeval võib see hakata tegelike asjade ja
inimestega kaasa jõlkuma justkui kultuurimisjonär või uue ajastu kosmopoliitne taak.”
Teos ise on „4 tagasihoidlikku siiditrükki lihtsal
lõuendil”, mis on Tallinnas kohapeal ühest trükikangast välja lõigatud kõigepealt ühtepidi
ja siis teistpidi pooleks. Veebist leitud mustrid
on jämedapikslilised ja suurendatud. Toonivalik sobiks suurepäraselt tuhmi tõmmu nahaga.
Skulptuuriks said seekord valitud õllepurkidega
täidetud ostukäru ning pinnulistest laudadest
kokku klopsitud konteinerite alused, mis on
kuhja tõstetud lauaks, millele omakorda on
laotatud raamatud, kunstikriitilised esseed ja
artiklid. Ehk laseks needki nõudepesumasinast
–

läbi nagu eelmise näituse toidunõud? Kas see
peseks maha kunstiteaduslikult steriilse kirjan-

dusstiili?
„Siin esitatud žanrinäidis teeb läbi stereotüüpide teisendused, ümberseadmised ja arengu.
Maalid aimavad järele eripäraseid ja äratuntavaid visuaalseid koode, nõndaviisi ümbritsevat
ruumi kaasa haaratesja (de)aktiveerides. Nagu
kõigi stiilitrajektooride puhul, kulgeb see laskuvas spiraalis keskpärasuse suunas, mida maalid allakäiguteel tabavad. Materjal, trendid ja
ideed on taaspööritatud, järjest läbi klopitud ja
ümber segatud kriitiliseks kompostiks: korduva
kasutuse vähim kahju, kasutuse jätkusuutlikem tsükkel. Tegeliku, rohmaka ja käsitsi tehtu
digitaalselt rõhu(ta)tud fetišid on alla laaditud
internetist nagu enamus asju,” öeldakse Georgie Nettelli New Yorgi Reena Spaulingsi galerii
näituse kohta pressiteates. Georgie Nettell on
ära tabanud ühe nähtuse kunstitegevuses ja
kunstirääkimises: autorite, teoste ja kirjutiste

Kuigi Georgie Nettell kasutab samasugust
piiramatut pinda nagu tarbekunstnikud, ei
lähenda see teda tarbekunstile, sest tarbekunst, olles dekoratiivne, on paratamatult ka
stiilne. Ent Nettelli ei huvita stiil, vaid igapäevasus kujundis ja teostuses, tööstusliku masstoodangu äraleierdatus, tema huvi on sihitud käsitöömeisterlikkusele vastupidises suunas. „Ma
olen mõne viimase aastaga palju tööd teinud,
millega üritan loobuda otsustuste langetamisest. Ma nimetan seda passiivseks kompositsiooniks, s.t maali võib ükskõik mis pidi seinale
riputada ja igasse mõõtu lõigata.” Samamoodi
levib tööstuslik internetipõhine neutraalne
kujundus. Ega selle vastu palju muud teha ei
annagi kui sellest mõni moment, mõni piksli-

ühend kunstiteoseks vormistada.
Andri Ksenofontov

–

eksperiment, fotograafiameediumi protsessi

avastamine. Ta analüüsib oma seerias neid
füüsilisi protsesse, kui valgus puudutab valgustundlikku pinda filmilindil. Tunnelit on inspireerinud just see, mis toimub vahetult enne
seda hetke, kui valguskiired on katkestatud ja

Georgie Nettelli Tallinna installatsioon koosneb õllepurkidega täidetud ostu kärust ja
pinnulistest laudadest kokku klopsitud konteinerialustest, millele on laotatud raamatud,
kunstikriitilised esseed ja artiklid. Seinale on maalidena riputatud veebist leitud mustriga
kaetud trükikangas.
Temnikova ja Kasela galerii
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Enn Põldroosist kui siinpoolsuse patriarhist
TõnisTatar

enn Põldroosi näitus „Credo” tartu
kunstimuuseumis kuni 9. VI.
Tartu kunstimuuseumi kahel korrusel avatud

enn Põldroosi juubelinäitus „Credo” annab
põhjuse mõtiskleda sellekunstniku loomingu
üle.Tuleb kohe möönda, et Põldroosi loomingulise biograafia ajaline ulatuvus (näituse
varasemate ja värskemate maalide vahele
jääb 48 aastat) ja sündmusterohkus seavad
piirid ka sellele, mida selle kohta võib loota
leheartiklis ära öelda. Eriti kui arvesse võtta,
et tegemist on kumuleeriva ainesega, mida
analüüsides on selle aja jooksul pead murdnud ja sulge kulutanud põlvkondade kaupa
kunstiteadlasi ja -kriitikuid; samuti sedagi, et
Põldroos on kunstnik, kes on vaevunud oma
mõttemaailma raamatutes ja artiklites nauditava teravmeelsusega ise avama. Lühidalt,
tegemist on meie uuema kunstiajaloo mütologiseeritud-mütologiseerunud heerosega,

kelle nii distsipliini kui laiemalt kultuurilise
avalikkuse mällu kinnistunud kujutist mõttekalt ja konstruktiivselt täiendada pole lihtne
ülesanne.

Ikonoklastiline lähenemine
patriarhile
Nõnda näib siinkohal parima võimalusena
läheneda Põldroosile oma põlvkonna, selle
probleemide ja vastuolude, iseenda taustalt, ka
siis, kui see meid elava klassiku juurest näiliselt
eemale viib. Mis puudutab põlvkondi, siis meenubki iseäranis teatavates nooremate Tallinna
kunstiteadlaste kildkondades leviv ikonoklastiline suhtumine kogu kunstiajaloolisse epohhi,
mille taustalt Põldroos meie juurde ilmub.
Võtan seda illustreerima lõigu Eero Epneri raevukast tekstist kogumikus „Kadunud kaheksakümnendad”: „me ei taha neist kuulda, sest
neis on liiga palju seda, mida me kunsti juures
enam ammu ei hinda: vormikesksus, sotsiaalne
impotents, järjekindel demiurgirolli võtmine,
kunstniku subjektiivsuse ja maitsekriteeriumide fetišeerimine, huvi realismi mitte aga
reaalsuse vastu, „ärakammimine” fantaasiate,
poolmüütide ja moodsa sürrealismi poole,
ilma kriitilise hoiakuta ajalookesksus, üllatavalt
sageli sitt huumor, rahvusromantika tõsimeelne
kultiveerimine, intensiivne huvi kõikvõimalike
hõllanduslike paralleelmaailmade ning oh-seda-ei-saa-sõnadesse-panna sõnumite vastu,
loodussuhte jätkuv aktualiseerimine ja problematiseerimine, kontseptuaalse ja kriitiliselt
enesekaemusliku maalikunsti pea täielik puudumine, provintsitruudus”. epner deklareerib,
ettema mõttekaaslased pole kaheksakümnendate aastate maalikunsti suhtes isegi mitte lihtsalt ükskõiksed, vaid „me tunneme selle vastu
ka teatud poolvarjatud jälestust”.1
Millised võiksid olla sellist justkui isiklikult
haavatu põlglikku suhtumist esile kutsuva platvormi teoreetilised-ideoloogilised eeldused?
Järgnevas lähtun kogumikus „Humanitaarteaduste metodoloogia” ilmunud XX sajandi teise
poole kunstiteaduse paradigmasid kirjeldavast
Krista Kodrese artiklist„Pildiline pööre”. Selgub,
et platvorm, millelt mõned tänased kirjutajad
lähimineviku kunsti ründavad, pärineb tegelikult üsna samast ajast, mil näiteks Põldroos
kunstnikuna jalad alla sai, nimelt 1960ndate
lõpust. Toonaselt poliitiliselt ülesköetud foonilt tekkinud „uue kunstiajaloo” (new art history) tõukejõuks sai vastandumine distsipliini
seniste meetodite tajutud hermeetilisusele.
Traditsioonilised ikonograafia-ja stiiliuuringud
asendati moodsaid sotsiaalteaduslikke distsipliine nagu uusmarksism, psühhoanalüüs, feminism, postkolonialism jms kombineeriva hübriidse metodoloogiaga, mille traagelniidiks oli
veendumus (ja nõudmine), et kunst pole(ks)
niivõrd esteetiline (emotsionaalne, erootiline),
kuivõrd ideoloogiline (sotsiaalne, poliitiline).
Kunstiteoste (igavikulise) lumma kontempleerimisele eelistas uus kriitiline kunstiteadus tõlgendada neid ajastu ideoloogia-ja hegemooniaprobleemistiku kontekstis, küsides, kelle
huvides üks või teine kunstnik on töötanud ja
milliseid väärtusi tema teosed esindanud.2
–

Enn Põldroos. Super ego. 2009, õli, lõuend. Fragment. TKM.

Kui Lääne kunstiteaduses oli kirjeldatud
suundumus hegemooniline 1990ndatel, siis
Eestis on ta seda suurel määral tänini. Nõukogude perioodi kunstiajaloolises käsitluses väljendub „uus kunstiajalugu” eelkõige poliitilise

dissidentluse kriteeriumist lähtumises, kunsti
käsitlemises peamiselt heroiliste (modernistlike-avangardistlike) kunstnike salarelvana
punase peltsebuli narritamiseks. Selle käsitluse
monumentaalsem saavutus on Jaak Kangilaski
ja Sirje Helme „Lühike eesti kunstiajalugu”,
samuti Kumu kunstimuuseumi nõukogudeaegset kunsti puudutav sektsioon. Mis puutub
nüüdiskunsti, siis avaldub sama vaimsus kunsti
järjekindlas asetamises hegemooniakriitilisse
diskursusse, teisisõnu eelduses, et kunsti sisu ja
tähtsus seisneb peamiselt vastalise positsiooni
(olgu siis esteetiliste konventsioonide või poliitilise reaalsuse suhtes) esindamises. Sealjuures
pole midagi, mida radikaalselt poliitiline kunstiteadus põlgaks samavõrd aktiivselt kui kunsti
lummavat, kontemplatiivset, metafüüsilist,
esteetilist, erootilist väärtust lühidalt kõike,
mida tavatähenduses seostatakse „ilu” mõistega ning mis tipnes Eesti kunstis 1970ndatel
ja 1980ndatelaastatel.
1990ndatest on Lääne akadeemilises kunstiteaduses, muuseumiasjanduses ja kunstikriitikas aset leidnud järgmine, pildiliseks
või visuaalseks pöördeks nimetatud para–

digmanihe. Ideologiseeritud „uue kunstiajaloo” puudustena hakati nägema kunstiteose
marginaliseerimist ühe või teise (reeglina
vasakradikaalse) ühiskondliku teooria tööriistaks, sageli üldse kunsti taandamist tekstile,
kontseptsioonile, probleemile (meenutagem
Marek Tamme tähelepanekut meie kaasaegsest kunstikriitikast kui „stiiliharjutustest õpetatud piirsõnavara raames”3). Leiti, et senine
arusaam pildist kui keelega analoogilisest ja
sellele alluvast väljendusvahendist on lihtsustatud ja meelevaldne: pilt erineb meediumina
tekstist põhimõtteliselt, visuaalne kogemus ei
pruugi tekstilisele kommentaarile alluda, pilt
võibsõnale vastupanu osutada. Päevapoliitilise
radikaalsuse asemel pöörduti tagasi kunsti iseväärtuse poole, deklareerides, et kunsti sisuks
on igavesed küsimused nagu ruum, aeg, keha ja
surm (Hans Belting) ning pildid on hingestatud
olendid, millel on vägi, ihad, sugu ja moraal (W.
J. T. Mitchell). Selliste kunstiteose esteetiliste,
emotsionaalsete ja elufilosoofiliste aspektide
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adekvaatseks mõistmiseks võis ratsionaalse
analüüsi kõrval rakendada ka intuitiivset tunnetust.4

Kui tulla nüüd tagasi Enn Põldroosi juurde,
siis, kuigi tema looming on modernismist
kahtlemata mõjustatud, on tema käsitlemine
„uue kunstiajaloo” kohalikus versioonis ehk
heroilise dissidentluse diskursuses teadaolevatel põhjustel problemaatiline. On koguni
väidetud, et Põldroos on 1950ndate lõpust
1990ndateniEesti kunstipoliitika kujundamises ja teostamises kõige tegusamalt ja mõjusamalt kaasa löönud inimene üldse.5 Ent asi
pole üksnes Põldroosi töös kunstiametnikuna,
ka tema kunst on võitleva ideoloogilise kunstiteaduse eeldustega võrreldes mitmeti väär:
liiga sisutiine, liiga suurel määral intuitiivsete,
isiklike tõdede vallas, liiga idiosünkraatiline,
liiga tõrges alluma ühelegi kunstnikuvälisele
ideoloogiale (pühale rahvusvahelisele modernismile-avangardile sealhulgas ja eelkõige).
Muuseas, moodsatest teoreetilistestkonstrukt-

sioonidest on kunstnik end isedistantseerinud:
„Läks aastaid, ja ma mõistsin, et tõde kunstist
on joovastavalt lihtne, kuid seda pole võimalik
sõnastada,” on Põldroos kirjutanud. „Kui ma
praegu midagi maalin, on selle aluseks aimdus
mingist minu jaoks olulisest tõest, mis tahab
olla fikseeritud värvides ja joontes. Kui ma
püüan seda tõde sõnastada, siis pudeneb see
nagu liiv näppude vahelt. Seda pole olemas väljaspool jooni, värve ja objekte, mis pildile ilmuvad. Ma ei saa enam rääkida sellest, mida minu
maalid tähendavad, ka iseendale mitte. Täpsel
formuleeringul on surma maik juures.”6 Kunsti
allumatus teoreetilistele „targutustele” ei ole
Põldroosil üksnes empiiriline tähelepanek. Ta
tõstab selle kunsti olemuslikuks tingimuseks:
„Definitsioon kipub hävitama defineeritava.
Kunst on oma olemuselt mittedefineeritav.
See pole defineerimisaparaadi nõrkus, vaid
tuleneb algpõhjusest, miks inimkond üldse
kunstiga tegeleb. Selleks on püüe väljuda definitsioonide maailmast määramatusse.”7
Kuidas mõjub selline teoreetilise ja ideoloogilise diskursuse hülgamine, järjekindel maalimise eelistamine teooriale ja kriitikale tänases
taustsüsteemis? Julgen arvata, et erakordselt
hästi, sest suurem osa kunstihuvilisi ei olegi
vastalised vasakradikaalid, pigem oodatakse
näitusesaalist n-ö pühapäevaelamust, midagi
pisut pidulikku, hingekosutavat, ülendavat.

Samuti kätkeb Põldroosi esindatav traditsiooniline lähenemine väärtusi, mis ei ole kaotanud
aktuaalsust ka tänasel päeval. Esimene selline
aspekt puudutab maalikunsti kui meediumi,
manuaalsust kui sellist. Veel kord kunstniku
enda sõnadega: „Kuvaril sähmiv kursor suudab ühendada meid kõigega maailmas, kuid
muudab samas kõik ebareaalseks. Esemed,
ka mõtted, mis jõuavad meieni, pole inimesest puudutatud ja seetõttu pole nad ka meie
poolt puudutatavad. / Puudutada aega, puudutada asju, puudutada inimesi. / Järsku ongi nii,
et kunsti missiooniks jääb vahendada inimkäe
puudutust eraldatuse maailmas.”8Teine aspekt
puudutab maalide sisu, mida minu arvates
kõige üldisemal tasandil iseloomustab fundamentaalne antipoliitilisus. Põldroosi maalikunsti järjekindel keskendumine isiklikule ja
subjektiivsele, kehalisele ja emotsionaalsele on
teravas vastuolus kriitilise paradigma eeldustega. Sejuures võib retooriliselt küsida: kas niigi
uksest ja aknast sisse tungivate hegemooniaprobleemide suhtes ükskõiksel vaatajal polegi
õigust kunstielamusele?Kui ma mõtlen inimtegevuse sfääride hulgast poliitika antipoodile,
siis söandan arvata, et selleks sobib hästi erootika. Just erootikat avaras tähenduses kui antipoliitikat, see tähendab rõhutatult partikulaarset, intiimset, subjektiivset, kehalist, hingelist,
emotsionaalset, ajalikku, kohalolu, naudingu
ja valuga seonduvat julgengi pidada Põldroosi
kunsti pärisosaks. Siiski, olgem ausad, erootilisus tähendab Põldroosi puhul ka soolise markeri tähelepandavat rolli: Põldroosi pildimaailm on sageli kujutatud tuntavalt meheliku,
vahel isegi seksualiseeritud pilguga vaadatuna.
Muidugi, nagu on hästi teada, leidub poliitkorrektse kunstiajaloo silmisvähe rudimentaalsemat, ebahuvitavamat, ebaseksikamat kui valge
heteromehe vaatenurk. Samas, selline saatus
on paljude puhul paratamatus.
Kui taandada Põldroosi loomingu vaatlusel
pika aja jooksul korduvalt muutunud moed ja
esteetilised konventsioonid, jääbki alles kunstniku läbivalt isiklik, intensiivne ja sageli irooniamaiguga suhestumine maailma ja iseendaga.
Lisandub Põldroosi „autoritehnika” kalduvus
salapärase, dramaatilise ja groteskse poole,
samuti kontrastiprintsiip, mille teadlikku
kasutuselevõttu on kunstnik seostanud 1968.
aasta töödega: „Pehmelt voogavasse pruuni
hämarusse, maalilistesse kehanditesse lõikusid
metalselt kalgid sondid ja karikad. Salapärasus
ja valu paratamatus. Aimdus, et on midagi sellist, mis on püsivalt kõige aluseks. Aimus ohtudest, mis kuuluvad sellesse mängu”.9
Iseäranis mõned Põldroosi värskeimad maalid pilvedel kehalistele naudingutele anduvad
inglid kõrvuti endassetõmbunu mõtisklustega
maise keha üle tuletavad meelde seda, mida
on kirjutanud naudingu ja kannatuse binaarsusestGeorges Bataille.Tema sõnul on läänelikku
kultuuri sageli iseloomustanud kannatuse
õilistamise ning naudingute naeruvääristamise puhul tegemist inimeste enesekaitsega
erootika traagilise tõe ees, milleks on „äärmise
mõnu ja äärmise valu identsus: olemise ja
surma identsus”.10 Kui Põldroos on kirjutanud,
et talle meeldib, kui elus on kõike palju,11 siis
Bataille täiendab: äärmuslik tülgastus ja iha
on suguluses, õud võimendab veetlust, lõbu
on leitav surma perspektiivis, olemine avaldub kõige selgemalt neil talumatuil hetkil, mil
„oleminemeison alles veel ainult läbi liialduse,
kui langevad ühte lõbutäius ja õudusetäius”.12
Suurejoonelise kunstniku looming tekitab
kiusatuse kõlavateks üldistusteks: niisiis, Enn
Põldroosi loomingu sisuks on naudingu ja
kannatuse kui elusolemise fundamentaalsete
kogemuste analüüs püüdluses erootika traagilise tõe poole.
–

–

–

1 Eero Epner, Iluaias kõnnib nägus neid, võlub vaatajate südameid. Rmt: Kadunud kaheksakümnendad. Kaasaegse Kunsti
Eesti Keskus, 2010, lk 48.
2 Krista Kodres, Pildiline pööre. Humanitaarteaduste metodoloogia, TLÜ Kirjastus, 2011.
3 marek Tamm, Kaasaegse kunsti paradoksid. Postimees,
23. IX 2012.
4 Kodres, Pildiline pööre.
5 margus Kiisi loeng „enn Põldroos kunstipoliitika kujundajana” 25. IVTartu kunstimuuseumis.
6 Enn Põldroos, Mees narrimütsiga. Kunst, 2001, lk 154.
7 Samas, lk 214.
8 enn Põldroos, Ikka iseendast. maalid 1967–2007. argo, 2008,
lk 16.
9 Samas, lk 9.
10 Georges Bataille, Madame Edwarda. etf, 1993, lk 6,8-9.
11 Enn Põldroos, Mees narrimütsiga, lk 126.
12 Georges Bataille, Madame Edwarda, lk 11.
–
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Jaapani tušimaali kevadnäitus Tallinnas
Maret Nukke
Näitus „Sumi-e. Jaapani traditsiooniline
tušimaal” Adamson-Ericu muuseumis
kuni 2. VI. Kuraatorid Kersti Koll ja Taimi
Paves, kujundanud andres tolts. Näitusega
kaasnevad üritused leiab
www.adamson-eric.ee.

Jaapani tušimaalil on pikk traditsioon, mis ulatub tagasi XIII-XIV sajandisse, kui valdavalt religioosse taustaga hiina maalid jõudsid zen-budistliku filosoofia lainel Jaapanisse. Jaapanlastel
oli hiina maalikunstiga siiski ka varasemaid kokkupuuteid juba Songi dünastia ajal (960–1279),
kui palverännakutelt Hiinasse ja Koreasse naasnud mungad tõid endaga kodutemplitesse
kaasa pildirulle. Esmalt hakatigi hiina maale
jäljendama, võeti üle nii tehnilised võtted kui

ka traditsioonilised teemad. Üheks varasemaks
tušimaali alaliigiks Jaapanis oli nn sansui-ga
imaginaarseid, enamasti taoistlikkevõi konfutsianistlikke ideaalmaastikke kujutavad pildid.
Nende piltide kohustuslikuks elemendiks oli?d
mägi, jõgi ja muud maastikudetailid, mis on
sümbolväärtusega ja pildil organiseeritud vastavalt rangetele kokkuleppelistele reeglitele.
Maalimine oli üks jaapani zen-munkade meditatsioonitehnikatest:shozai-zu žanri „uurimuslikel piltidel” oli kujutatud ainult nende endi
kujutluspildi idealistlikke maastikke. Tihtilugu
kujutasid nad piltidel ka budistlikke õpetajaid
ja lisasid oma teostele filosoofilise sisuga luuleridu. Üks traditsioonilisi kujutusobjekte oli
Boddhidharma (Jaapanis Daruma), keda kujutati laugudeta punnis silmade ja habetunud
lõuaga mediteerimas. Sellist temaatikat esindab Tallinna näitusel kunstnik myōken eisei
oma „boddhidharmaga”.

–

Peagi pärast esmatutvust hiina kunstiga

asusid jaapani maalikunstnikud tegema uuendusi traditsioonilises temaatikas ja esteetikas,
integreerides hiina tušimaali jaapani kunsti
kaks põhimõistet: ma ehk tähendusest tiine
tühjus ja yūgen ehk maailma mõttesügavust
kandev tumedam pool, varjudes peituv müstika. Jaapani tušimaalis kujunes juba XIV-XV
sajandil selgelt välja omapärane kompositsioon, mis rakendati nende kahe kontsept-

siooni teenistusse. Selleks uudseks võtteks
oli valdavalt diagonaalile rajatud (vasakult
alt paremale ülanurka kulgev) n-ö jaapani
kuldlõige, pildikompositsioon, mis jätab osa
pildipinnast teadlikult vabaks (ma) ning perspektiivi ja maali tagaplaani puudumise tõttu
koondab tähelepanu objekti(de)le, mis omavad mitmetasandilist tähendust ja salapära
(yūgen). Tühjus ja müstilisus on need kaks elementi, mis kannavad endas jaapani tušimaali
olemust. Pealegi on selline diagonaalne kompositsioon loogiline, kuna seda toetab ka piltide traditsiooniline reastamine näitustel nii,
et vaataja kulgeb näitusesaalis vastupäeva
seega on ka vastuvõtja sunnitud alustama pildi
vaatamist vasakult suunaga üles. Lisaks toetab
diagonaalset tühjuse ja salapäraga varustatud
kompositsiooni omal moel ka tušimaali piklik
formaat, mis on ajalooliselt välja kujunenud
jaapani arhitektuuri detailide mõõtudest,
kuna enamasti ei maalitud mitte pilte seinale
riputamiseks nagu lääne kultuuris, vaid otse
kas ukse või vaheseinana kasutatavale hiina
kartongist paneelile või siis kinnitati õhukesele
riisipaberile maalitud teos tugevamale alusele.
Eriti hästi illustreerib seda laadi kontseptsiooni
selles kollektsioonis näiteks Kurasawa Shunsui
pilt „Suvi”, mille puhul näitusekülaline justkui
kutsutakse kulgema puude vilus mööda tre–

mate meistrite tsiteerimine on üldiselt jaapani
traditsioonile omane: see ei osuta mitte ainult
eruditsioonile (ka vaataja omale), vaid loob
pildile uusi tasandeid ja kihistusi, mis lisavad
omakorda tähendussügavust. Nii ei ole tõenäoliselt ka vibude-nooltega varustatud jänesed ja
konnad Ide Asako maalile eksinud juhuslikult,
vaid annavad igale jaapani kunsti tundvale inimesele kohe vihje XII-XIII sajandi karikatuursetele pildirullidele „Chōju-jimbutsu-giga”, kus
kujutatud humoorikalt inimlike tegemistega
(näiteks maadluse ja jahiga) hõivatud loomi.

Kalligraafiline sumi-e
Jaapani tušimaali ehk sumi-e puhul ühtivad
nii maalimisvahendid kui ka tehnilised võtted kalligraafia omadega. Nimelt kasutatakse

mõlemas kunstivormis maalimiseks esmalt
pulbriks peenestatud ja seejärel naturaalse
liimiga segatud ning seejärel kokku pressitud
puusöest tušipulka, millest tuši saamiseks

hõõrutakse seda tušikivil veega vedeldades.
Seejuures on määrava tähtsusega asjaolu, et
kunstnik saab ise reguleerida, kuivõrd tiheda
konsistentsiga tušš valmib: vähem aega kulub
n-ö õhukese tuši tarvis, mis jääb pinnale heledamalt, kuid valgub paberil kergemini laiali.
Selline „õhuke” tušš käitub riisipaberil justkui
akvarellvärv: seda saab sulatada, selle piirjooned jäävad soovi korral hägused. Seevastu kuni
paarikümne minuti jooksul valmis hõõrutud
„tiheda” tušiga tõmmatud jooned võimaldavad saavutada sügavmusti, konkreetseid ja selgeid pindu. Juba iseenesest jaapani tušimaali
žanri alternatiivne nimetus suiboku-ga, mis
sõna-sõnalt tähendab „vees lahustunud tušiga
maalitud pilt”, kannab endas selle maalistiili
silmapaistvamaid võimalusi.
Kõnealusel näitusel on tuši akvarellilike
omadustega mänginud nii mõnedki kunstnikud: Katori Kinsui maal „Riisipead” demonstreerib säärase vedeldatud tušiga saavutatavat
efekti. Meistri maalil on riisi viljapeas enne õrnhalli tušitilgakesega tekitatud laigu täielikku
kuivamist kantud selle peale värviline „õhuke”
tušitäps, mille tulemuseks on mulje õitsva riisi
puhevil õietupsudest. Katori Miho teos „Sügise
hõng” ja Sumino Yūko „Jaapani pojeng” esindavad selles töödevalikus tuši kontrastsete
omaduste kasutusvõimalusi, misläbi kujutis
muutub ruumiliseks tuši hele-tumedusega
mängides ja eri intensiivsusastmega pindade
organiseerimise teel. Sedasi tekitatakse ka
monokroomse maali puhul omapärane rikkalik
värvigamma, mille tõlgendus jäetakse vaataja
kujutlusvõime hooleks: näiteks Sumino pildil kujutatud pojengi tintmustast uduhallini
varieeruva tonaalsuse taga võib avali meeltega
näitusekülaline aimata selle imaginaarseid
toone purpursest õrnroosani.
Jaapani tuši puhul saabvalmistamise käigus
söepulga koostisesse taimeosade ja -pigmentide lisamisega saavutada rohke valiku varjundeid, mistõttu saame ka monokroomse sumi-e
tarvis laia skaalaga värvipaleti, mis varieerub
valkjashallist pruuni ja sinakasmustani. Seega
võib öelda, et isegi ühevärvilises tušimaalis
on tegelikult peidus nüansirikkaid must-valge
pooltoone, millele värviliste tuššide kasutamine lisab veelgi värvide mängu.

Graafilisest detailsusest
ekspressiivsete värvilaikudeni
Nii nagu kalligraafiaski, saab ka tušimaalis
eristada kolme põhistiili, mis sumi-e puhul väljenduvad kujutatava objekti üldistusastmes
ja joonte nurgelisuses või voogavuses. Kui
jaapani kalligraafias eristatakse selgepiirilist

pistikku kusagile kaugusesse, imaginaarsesse
kohta, kusjuures jalutuskäigu sihtmärk jäetakse
meie eest justkui helendava udu taha varjule.

plokkstiili, voogavat poolkursiivi ja kirjamär-

Traditsiooniliste teemadena on selle näituse töödes äratuntavad linnud, lilled ja loomad, mille hulgas on zen-budistlikku tähendusega bambused, lootoslilled, klassikalisest
kirjandusest tuntud sümbolväärtusega asagao (jaapani lehtertapp), draakonid ja teised
sodiaagiloomad (jänesed). Mõnedes teostes
leidub koguni kuulsate piltide tsitaate, näiteks
Shino Keisui „Ploomiõite lõhn” tuletab millegipärast meelde XVIII sajandi maalikunstniku
Ogata Kōrini kõrvuti paneelidel ikoonilisi teoseid punasest ja valgest ploomipuust. Varase-

kide kuju tundmatuseni muutvat lakoonilist
abstraktsiooni kursiivkirjas ehk nn rohuliblekirja, siis ka sumi-e’s esineb samalaadseid stiile.
Võimalikult tõetruu ja objekti kuju kirjeldava
täpsusega edasiandmine vastab kalligraafias
plokk-kirjale, selle vasteks võiks läänelikus
kirjakunstis olla standardne ja selgelt äratuntavate tähekujudega antiikva, mida kohtame
kas või antiiksetes raidkirjades. Tušimaalis
tähendab see enamasti kas täpsete piirjoonte
ja eraldatud pindade koloreerimisega saavutatud realistlikke looduslikke objekte (näiteks

Tsuchiseto Kasen. Maina-lind.Tušimaal.
2x RAHVUSVAHELINE SUMI-E ASSOTSIATSIOON

taimi, loomi või loodusvaadet) või siis hoopiski
ülimalt peenelt ja detailirohkelt kujutatud pildikesi. Selle stiili parimad näited sel näitusel
on kindlasti Kamataki Kinrani „Tondihobu ja
karpkala”, Iwata ryōko sebrad jaTaki nobuyuki
„uhke vaade” vana lossiga männi varjust, aga
ka naiselikult õrna ja läbitöötatud, lausa graafilise stiiliga Katori Miho pilt „Üles vaadates
näen kevadet”. Kirjakunsti poolkursiivile vastavate tööde näidetena on Tallinna väljapanekus
esindatud Katori ryōko oma kuivanud lootoslilledega ja Kaneki Hōsui elegantne töö täiskuu
taustal istuva üksiku nukra linnuga „Tasane
tuul lõhnavas öös”. Kalligraafilist abstraktset
stiili demonstreerib meie näitusel kindlasti
Tsuchiseto Kaseni võimsate pintslilöökidega
töö „maina-lind”, aga ka miyano Genmyō traditsioonilise lootoslille motiivi tõlgendus.
Peale traditsioonilisest kalligraafiast välja
kasvanud eri stiilide pakub jaapani sumi-e rikkalikke võimalusi ka pintslikasutuse eri tehnikate osas. Nii nagu kirjamärkide maalimise
puhulgi kasutatakse ka tušimaalis pintsli eri osi
tuši sisse kastetuna juuspeeneks tõmbuvast
otsast kuni paberile survega surutuna lehvikuks laiali rulluvaks pintsli „kannaks”, mille abil
on võimalik pinnale jätta erineva iseloomuga
jooni ja pindu. Üheks kalligraafiliseks võtteks
on mõlemas žanris üheainsa pideva tõmbega
saavutada kord ahenev, kord laienev ja erineva pinge ning suunamuutustega joon, mida
kasutasid juba sajandeid tagasi meisterlikult
näiteks kõverate puuokste kujutamiseks sellised suured maalikunstnikud nagu Hasegawa

ARNOLD LAUGUS
2. VIII 1917 7. V 2013
–

Lahkunud on Eesti Kunstnike Liidu auliige, peamiselt
akvarellitehnikas Ja akrüülmaalis ennast väljendanud vanema põlve kunstnik Arnold Laugus.
Kunstnik-pedagoog Arnold Laugus sündis
2. augustil 1917. aastal Tartumaal Puurmanni vallas
põllupidaja perekonnas. Teise maailmasõja ja Saksa
okupatsiooni ajal õppis Laugus Haapsalu Õpetajate
Seminaris, jätkas seejärel õpinguid Tartus. Aastatel
1944–1963 töötas ta õpetajana Tallinna Jakob Westholmi gümnaasiumis, 1963–1976 aga kunstiõpetajana Tallinna Pelgulinna keskkoolis. Pedagoogitöö
kunstikallakuga koolis innustas Arnold Laugust

alustama kunstikatsetusi akvarellitehnikas.Ta proovis muid maalivõimalusi ka teistes maalimeediates.
Laiemalt teatakse tema naivismi kalduvaid töid
1980ndatest, kui professionaalne kunstimaailm
hakkas naivismi kui meetodi vastu laiemat huvi
tundma. Kunstnikku inspireeris läbi elu Eesti loodus
oma aastaaegade vaheldumise ja mitmesuguste
paikadega. Loodus kui ainevald jäi aastakümneteks
Lauguse põhialaks.
Aastast 1981 esines ta aktiivselt tollastel vabariiklikel aastanäitustel, teiste seas Tal linna kunstnike

kevadnäitustel, akvarellinäitustel Narvas, näitustel
Tartus, Võrus jm.

Lauguse töödest kiirgab vastu relvituks tegev
kunstiline siirus ja maastikupiltide emotsionaalne
terviklikkus ja intensiivsus. Tema detailirikastes maalides on tegelikkust üksikasjalikult kirjeldava tasandi
kohal alati hoomatav tervikvisioon meid ümbritsevast kõiksusest. Aastakümneid pedagoogina tööta-

nud Laugus esindas uuemal ajal kaduma kippuvaid
ideaale: isamaa-armastust ja ühtekuuluvustunnet.

Kigoshi Kinyu. Maastik. Tušimaal.

Tōhaku. Seesuguse uhke pintslikasutusega hiilgab Katori ukō „Leinakastan”, aga ka Kuriyama
Megumi teos. Sumi-e mitmekesisust rikastab
ka nn kuiva pintsli tehnika, mille puhul näib
esmapilgul, et paberile on tekkinud juhuslikult
krääbulised jooned, nagu Kamegawa Kazuya
kuldkaladega pildil. Traditsioonilise haboku
ehk „pritsitud tuši” ekspressiivne stiil, mis saavutatakse kiirete, isegi agressiivsete pintslilöökidega (Katori miho „Sügise hõng”), kõlab hämmastavalt kokku märjale pinnale kuiva pintsliga
kaarjaid jooni vedades või tutsutades tekkinud
joontega (näiteks kuke sabasuled Honda Issei
teoses „Pikksaba-kukk”).
Jaapani sumi-e kunstnike teoste seekordne
väljapanek on eriti rõõm ustav j ust seetõttu, et

Tallinna on toodud niivõrd eriilmeliste meist-

rite tööd, mis pakuvad ühest küljest ülimalt
hea ülevaate traditsioonilistest teemadest,
stiilidest ja tehnilistest võtetest, kuid annavad
aimu sellestki, millised võivad olla kunstnike
isikupärased tõlgendused selles võimalusterohkes žanris.
Kaunid Eestimaa maastikud, oma elu traagilistest
seikadest johtuvad viited kaduvikule ja teispoolsu-

sele, mütoloogiline aines – kunstniku teemakäsitlust
hoiab koos eetiline harmooniatunnetus, kus ilu on
hardusttekitav ja tõsiseltvõetav kategooria.
Lauguse maale on eksponeeritud ka väljaspool
Eestit: 1990ndatealguses olid tema teosed kaasatud
mitmele Eesti kunsti näitusele Prantsusmaal, Balti
akvarellitriennaalidel Riias esines ta 1986., 1990.,
1992. Ja 2001. aastal, pälvides seal ka autasu. Isikunäitused on Laugusel olnud nii eesti Kunstimuuseumis,Tallinna Linnamuuseumis,Tallinna Kunstisalongis, Draakoni galeriis, Tallinna Lasteloomingu majas,
Tallinna Õpetajate Majas, endises Sakala kultuurikeskuses, Nõmme galeriis Jm.
Arnold Lauguse guaši-ja temperatehnikas maalidest said aastakümneid kestnud loometegevuse
jooksul paljude kunstisõprade lemmikud, 2001. aastal
korraldas kunstnike liit Kastellaanimaja galeriis Arnold
Lauguse ja noore kunstniku JasperZoova ühisnäituse,
mis leidis kunstpublikult heatahtliku vastuvõtu.

Lauguse loomingut iseloomustavad kõige
paremini vahetus, siirus, südamlikkus, samu karakteristikuid võiks kasutada ka tema kui kauaaegse
pedagoogi kohta, lisades eelöeldule: järjekindel,
süsteemne, kohusetundlik, nõudlik.
Arnold Lauguse nimi on läinud ka Eesti teatrikunsti annaalidesse kui rahvatükkide kirjutaja: veel
enne Teist maailmasõda ilmus tema neljavaatuseline näidend „Lunastatud põld” (Tallinn 1940).Vanapõlves ilmus temalt kaks raamatut, kooliõpetaja
mälestused „maa sool” (2007) ja mahukas romaan
„elav maa” (2008).
Arnold Lauguse ärasaatmine on laupäeval, 18. V
kell 12 Tallinna Kaarli kirikus.

Eesti Kunstnike Liit
Eesti Akvarellistide Ühendus
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Pilguheit industriaal-Eestile
Maris Mändel I, arhitektuuriteadlane
„made in estonia. tehtud eestis
tööstusarhitektuur eile ja täna”
arhitektuurimuuseumis kuni 26. V.
Kuraatorid Henry Kuningas ja Moonika
Eensalu, kujundanud Mariana Hint ja Epp
–

talle avaneb täiesti uusi perspektiive. Tehasetööliste koosolemise-ja puhkeruumid mõjuvad ootamatu oaasina kesk industriaalset räga:
kes oskaks siin oodata nii rafineeritud ja originaalilähedaselt säilinud interjööre, nagu võib
leida näiteks Püssi puitlaastplaadivabrikus.
Näituse sisuline ülesehitus ei ole mõneti
üllatuslikult arvestades, et tegu on ju ikkagi
arhitektuurimuuseumi näitusega ei kronoloogiline ega tüpoloogiapõhine, vaid tööstusharude kaupa struktureeritud, nihutades seeläbi
fookuse arhitektuurilt pigem tööstusajaloole.
Ühelt poolt on päris huvitav näha, mida kõike
eestis läbi aegade on toodetud allveelaevadest püksinööpideni teisalt viib aga mõtted
keerlema, mil määral saab piltidel kujutatut
üldse arhitektuuriks nimetada. Uhkelt sätitud
juugendliku joonega detailirikaste fassaadide
või peenelt komponeeritud modernistlike
teoste kõrval hakkab silma rida ehitisi, mida on
raske nimetada enamaks kui pelgalt utilitaarseks kestaks. Nagu autorid ise ka välja toovad,
on tööstushoonete puhul enamasti võimatu
eristada arhitektuuri-ja tehnoloogiaajalugu.
Lähtub ju selliste ehitiste vorm alati funktsioonist, sisseseade moodustab sageli hoonega
terviku ning tehnoloogia muutumine toob
kaasa muutuse ka arhitektuuris. Just tööstuse
tootmisprotsessist ja -tehnoloogiast tulenevad
–

Õlekõrs.

–

Veel nädala jagu on Eesti arhitektuurimuuseumis avatud suure saali näitus „Made in Estonia.
Tehtud eestis tööstusarhitektuur eile ja täna”.
Kuraatorid Henry Kuningas ja monika eensalu
on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi
anda ühe näitusega ülevaade kogu Eesti tööstusarhitektuurist industrialiseerimisajastu
koidikust tänapäevani. Läbitöötatud materjali
hulk avaldab muljet ning selle eest koostajatele ka suurtänu. Nii mahuka näituse puhul seisab kuraatorite ees raske valik, milliseid ehitisi
paljude seast esile tõsta. Antud juhul pole ilmselgelt olnud siht välja tuua vaid arhitektuurilt
kõige imposantsemad hooned, pigem on soovitud rõhutada meie tööstuspärandi eripalgelisust, laotatud vaataja ette läbilõige mitme
ajastu eriilmelistest ehitistest. Eriti tore on see,
et piltide vahendusel pääseb inimene muidu
suletud tehaseterritooriumidele uitama ning
–

–

–

–,

nõuded on kogu XX sajandi vältel olnud üks
peamisi tõukejõude uute ehituskonstruktsioonide väljamõtlemisel. Seegi näitus toob vaataja
ette hulga Eesti insenerikunsti tippobjekte,
nagu näiteks siinses raudbetooni ajaloos märgilise tähtsusega Noblessneri tehase hooned,
August Komendandi projekteeritud teraviljaelevaatori Tartus või esimese pealesõjajärgse
koorikkonstruktsiooni Narva mööblivabrikus.
Kiitust väärib koostajate tahe tutvustada
ootuspäraste suurtehaste kõrval väiksemaid,
paikkondliku tähtsusega ja osaliselt unustuse
hõlma vajunud tööstusobjekte kõigist Eestimaa nurkadest. Ennäe, tööstus on kõikjal meie
ümber! Tööstuspärandi huvilistele on näitus
kuldaväärt inspiratsiooniallikas suviseks siseturismiks. Rakke lubjatehas oma kirjatud korstnaga, Räpina paberivabrik maalilise paisjärve
kaldal, Viskoosa kunstsiidivabriku/kalakonservitehase nukralt tühjana seisvad hooned Kõrgessaares ning paljud teised ehitised väärivad
avastamist. Sealjuures tasub kiirustada, sest
paljude objektide seis on selline, et juba mõne
aasta pärast ei pruugi enam midagi vaatamisväärset alles olla. Abja linavabrikut saabki veel
vaid vaatmikul imetleda, kuna näituse koostamise ajaga on enamik hoonete materiaalsest
kehandist lahkunud kaduvikku...
Kogu näitust saadab alateadlik mure töös-

tuspärandi saatuse pärast. Spetsiifiline funktsioon ja asukoht pärapõrgus ei ole enamasti

hea kombinatsioon ühe hoone kestmiseks.
Tööstuspärandi haavatavus ei jää siinkohal
siiski pelgalt nukraks tõdemuseks, vaid autoritel on pakkuda ka positiivne programm: näitusel esitatakse eeskujuks valik viimastel aasta-

kümnetel uues funktsioonis rekonstrueeritud
või alles ideejärgus tööstushoonetest. Pungil
ambitsioonikaid arhitektuuri-ideid, räägivad
toodud näited selgelt sellest, milline potentsiaal peitub õigupoolest meie tööstuspärandis.
Väljapaneku üks vaieldamatutest võludest
on arhiividest ja muuseumidestkokku kogutud
maketid ja originaalprojektid. Kui viimased on
maiuspalaks eeskätt erialainimestele, siis
maketid panevad usutavasti silmad särama ka
suuremate eelteadmisteta külastajal. Vääristagu seda vaatamisrõõmu siis infokild, et Baltijetsi tehase maketid on laiemale avalikkusele
tutvumiseks väljas esmakordselt ning just selle
näituse koostamise käigus jõudsid need tehase
kontori tolmusest nurgast Narva muuseumi
varade hulka.
Näitus on nooruslikult särtsakas ja pakatab
värsketest ideedest, selle on kujundanud graafilised disainerid Mariana Hint ja Epp Õlekõrs.
Tööstustemaatika tõlkub visuaalsesse keelde

Robotite abil loodud objektid üllatavad materjali komplekssete struktuuridega, hämmastab materjali organiseerumisvõime.

2x JAMES WARTON, 2X MARJAN COLLETTI

Uued arhitektuuri-ideed sünnivad robotite abil
Kadri Tamre
15. 20. aprillini peeti Londonis iga-aastane
konverents „nutigeomeetria”(„SmartGeom
etry”)1, mis käivitati 2001. aastal. Konverents
ühendab praksise teadus- ja haridusmaailmaga ning koosneb traditsiooniliselt neljast
töötoapäevast ja kahest konverentsipäevast.
Tänavuse ürituse võõrustaja oli arhitektuurikool Bartlett 2 , kuhu tulid üle kogu maailma
kokku arhitektid, planeerijad, insenerid, programmeerijad, õppejõud ja üliõpilased, kes on
huvitatud innovaatilistestarvutustehnilistestja
parameetrilistest disainitööriistadest, kõikvõimalikust uuest tehnoloogiast ja metoodikast.
Erinevalttraditsioonilisekonverentsi mudelist, kus tutvustatakse projekte ja uurimistöid,
mis on sageli kuude ja isegi aastate töö tulemus, esitletakse sellel üritusel ideid, mudeleid
ja projekte, mis luuakse vaid nelja töötoapäeva
jooksul. Konverentsi keskmeks on kümme
töötoaklastrit, igas ligi kümme osalejat. Kiire
tempo ja tihedad päevad, täis programmeerimist, katsetamist ning ehitamist, pole osalejate
huvi vähendanud.Viimase aastaga on see isegi
kahekordistunud: üha tugevamalt kerkib esile
paradigma, kus disainerite, arhitektide ja inseneride uutele generatsioonidele on matemaatika ja algoritmid saanud sama loomulikuks
töövahendiks kui pliiats ja paber.
Igal aastal on konverents pühendatud
ühele teemale, tänavu oli see „Määramatuse konstrueerimine” („Constructing for
uncertainty”), millega jätkati seeriat, millele
pandi alus juba neli aastat tagasi: 2010. aastal
–

vaadeldi fabrikatsioonimeetodeid, 2011. aastal
uurisid osavõtjad reaalmaailma andmete digitaalsesse disaini integreerimise võimalusi, eelmisel aastal süüviti ehitatud maailma materjalide dünaamilistesse omadustesse ning sel
aastal oli eesmärk väljendada olulisi faktoreid
ja informatsiooni, mis jäävad traditsioonilistes
CAD-süsteemides representeerimata. Kuigi
3D-mudelites saab kujutada projekteeritavat
hoonet millimeetrise täpsusega, jääb selle juures ikkagi kõvasti puudu olulist rolli mängivast
informatsioonist nagu välistingimused, konstruktsioonitolerants, kasutaja võimalikud käitumismustrid jne. Digitaaltehnoloogia võimaldab
disainiprotsessi lisada hindamiskriteeriume,
näiteks teha konstruktiivseid ja klimaatilisi
analüüse, kasutada optimeerimismetoodikat,
liikumisvoogude prognoosi jne. Paljud olulised
otsused tulenevad tarkvaralahendustega saadud informatsioonist. Selle juures jääb sageli
tähelepanuta, et tulemused ei pruugi olla üheselt interpreteeritavad ega 100% täpsed. Üha
arvutustehnoloogia-kesksemas disainis tuleb
arvesse võtta ka ebamäärasuse ja mitmetähenduslikkuse võimalus.
Üks kümnest konverentsile valituks osutunud töötoaks oli „robotiseeritud vaht”
(„RoboticFOAMing”) 3 Innsbrucki ülikooli4 alles
2012. aasta oktoobris avatud robootikalaborist RExLab 56 eksperimentaalse arhitektuuri
instituudist (läbiviijad Marjan Colletti, Georg
Grasser, Kadri Tamre ja allison Weiler), eksperimenteeriti arvutitehnoloogilise disaini
ja projekteerimise üleminekuga digitaalsest

ideaalruumist reaalsesse keskkonda. Uuriti
robottehnoloogiat kui disaini kasutajaliidest

mittelineaarsete tootmisprotsesside juures,
liikudes traditsioonilise esitluse, digitaalse
modelleerimise ja tootmise vahel.
Kontrollitavaid robottehnoloogilise tootmise meetodeid kasutades on võimalik laiendada füüsilist eksperimenti ning konfigureerida kergeid polümeerseid komposiitmaterjale
kiiresti ja efektiivselt varieeruvate omadustega
poorseteks /kärgjateks /niitjateks /vahulisteks

struktuurideks, kus vormide geomeetria ning
käitumismustrid sõltuvad ka dünaamilistest
parameetritest. Selliste protsesside kaudu on
võimalik uurida laia spektrit materjali üleminekuid ühes elemendis ning selle transformatsiooni homogeensest heterogeenseks. 7
Nelja päeva jooksul eksperimenteerisid
osalejad meie valitud materjali omadustega,
õppisid arhitektidele tuttava tarkvara (Rhino 8,
Grasshopper 9, HAL10) abil programmeerima

kontrollimise ning tootmisprotsessi täiendamise ja edasiarendamisega.12
Informatsioonitühimik disaini ja reaalsuse
vahel pole arhitektile iseenesest midagi uut,
see on teema, mis vaevalt leiab kuue päevaga
lahenduse. Tuues kokku mõned maailma juhtivad tehnoloogia uurijad, digitaalse disaini
lahenduste arendajad ja programmeerijad,
neid innovatiivselt kasutavad inimesed ning
uusimad tarkvara ja digitaalse disaini tööriistad, loodetakse konverentsiga anda säde uute
ideede sünniks ja arenguks.
Konverentsi raames aset leidnud „Robotic
FOamingi” töötoa edasiarendusest on huvilistel võimalik osa saada augusti lõpul Tallinnas
toimuva EKA arhitektuuriteaduskonna, TTÜ
mehhatroonikainstituudija Innsbrucki ülikooli
eksperimentaalse arhitektuuri instituudi koostöös toimuvas robootika töötoas.

Innsbrucki ülikoolikolme sünkroniseeritud ABB

IRB-2600 11 robotit ningfabritseerisid seeria erinevaid prototüüpe. Sellisel eksperimentaalse
tootmise meetodil on eeliseid traditsiooniliste
digi-tehnoloogiate ees: kõik loodud objektid
üllatasid äärmiselt komplekssete materjalistruktuuridega, hämmastas materjali iseorganiseerumise võimekus. Produktsiooni kiirus,
valitud materjali kergus ja stabiilsus lõid uusi
võimalusi komplekssete struktuuride genereerimiseks digitaalselt kontrollitud intuitiivsete
füüsiliste eksperimentide abil (ei eelda näiteks
eelnevat aeganõudvat modelleerimist, programmeerimist või 3D-printerite kasutamist).
Mõistagi kaasneb sellise meetodiga teatud
lünk eeldatud ja reaalse tulemuse vahel, seda
saab vähendada materjali omaduste parema

1 http://smartgeometry.org/
2 http://www.bartlett.ucl.ac.uk/
3 http://smartgeometry.org/index.php?option=com_
community&view=groups&task=viewgroup&group

id=38
4 http://www.exparch.at/
5 http://www.exparch.at/wiki/index.php/

Portal:REX%EF%BD%9CLAB
6 http://vimeo.com/rexlab
7 http://smartgeometry.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=219%3Aroboticfoaming&catid=48%3asg2012-london&Itemid=178
8 http://www.rhino3d.com/
9 http://www.grasshopper3d.com/
10 http://hal.thibaultschwartz.com/
11 http://www.exparch.at/index.php?option=com_
mambowiki&page_heading=Wiki&show_pageheadin
g=1&allowanonymoususers=0&Itemid=49&page=re
X%EF%BD%9CLAB_Tutorials#Robot_Specs
12 https://vimeo.com/65130492
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katkematult voogavate kangalintide-vaatmikega, millest aimub selge analoogia tootmisliiniga. Justkui tehnoloogilise plaani pealt on
maha astunud pikad, ruumi ühest servast teise
kulgevad originaalprojektidega lauad. Õnnestunud leid kujunduses on kahtlemata euroalused
kui nutikalt sisse toodud tööstuskeskkonnale
iseloomulik element. Silmailu loomisel on
paraku sisu ja kasutusmugavus mõneti tagaplaanile jäänud. Mitmed usutavasti informatiivsed kaardid, skeemid ja majade plaanid taanduvad üsna mõttelagedateks pildikesteks, sest
kahe ja poole meetri kõrgusele paigutatuna ei
erista nii väiksel reprol ka parima silmanägemisega vaataja muud kui vaid erivärvilisi laike.
Vaatmike kujundus manitseb külastajat kannatlikkusele: nimelt on kõik pildiallkirjad paigutatud fotodest eraldi vaatmiku küljele ning fotot
ja allkirja seob vaid kood. Esialgu on isegi lõbus
pilte ja seletusi kokku klapitada, aga pikapeale
läheb pidev peaga edasi-tagasi vehkimine tüütuks, mistõttu osa pildiallkirju jääb kardetavasti
suurel osal külastajatest küll lugemata. Sellest
on õieti tuline kahju, sest pool selgitavast tekstist ongi kätketud pildiallkirjadesse.
Näituse kujunduskeele tõttu on kogu väljapanek kas taotluslikultvõi kogemata läbivalt
kahetasandiline: kõigile külastajaile tuuakse
kandikul kätte efektne visuaal ühes kollaažiliku kokkuvõttega tööstuspärandist, sisukama
ülevaate saamiseks tuleb aga ise vaeva näha.
Võib-olla polegi see kokkuvõttes halb kõnetatakse nii kiiret läbipõikajat kui pühendunud
–

Vaade näitusele, esiplaanil Tallinna Vanasadama elevaatori makett (1892-1893).
näitusekülastajat. Viimasel jätkub avastamist
tundideks, kas või huvitava, kuid näituseruumis tagaplaanile jääva filmiprogrammi
pärast.

Teades, et tööstusarhitektuur on mõlema
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kuraatori pikaajaline armastus, võib oletada,
et näitusel esitatu on vaid pelk pinnavirvendus
ning iga kajastatud tööstusehitise juurde kuulub tegelikult veel hulk põnevat infot ja mahlakaid lugusid, mis paraku on jäänud „kaadri

taha”. midagi pole teha, näitusesaal ei ole kummist ja näitusekülastaja tähelepanuvõimelgi
on piirid. Seega jääb üle vaid loota, et väärt
informatsioon saab peagi korraliku kataloogina
kaante vahele.

Tagasivaade buumiaegsele arhitektuurile
Margit Mutso
Eesti arhitektuurinäitus „Buum/Ruum.
uus eesti arhitektuur” Budapestis
arhitektuurikeskuses Fuga 7. V 27 V,
kuraator Pille Epner, töörühma kuulusid
Karli Luik, Margit Mutso, Inga Raukas.
Näituse kujundaja on Inga Raukas, graafilise
kujunduse autor Tuuli Aule, fotograaf
Martin Siplane. Näituse Ungari partner oli
Eesti Instituut Ungaris.
–

Eesti Arhitektide Liidu näitus „Buum/Ruum.
uus eesti arhitektuur” valmis 2009. aastal, mil
Eesti majandust nagu paljude teistegi riikide
oma tabas krahh ja kiire langus. Eelnenud
ehitusbuum tundus ühtäkki kui kiirelt möödunud uni.
Näitusel esitatud sadakond arhitektuuriobjekti, mis valmisid enne suurt masu aastatel
2000–2008, annavad suurepäraselt aimu sellest, millises külluses me noil aastail elasime.
See oli aeg, kui kinnisvaraarendus oli äri, mida
viljeldi igal tasandil: selles nägid kullaauku nii
pankurid kui taksojuhid, projekteerijate uste
taga looklesid järjekorrad. See oli aeg, kui
arhitekt võis valida objekte, mida projekteerida, kui oldi valmis maksma tasu, mis vääris
magamata öid, olemata puhkepäevi ja vahelejäänud puhkusi.
Ma siiski ei ülista seda aega. Kõige taga, mis
sünnib ehituses sellise kiirusega, on läbimõtlemata otsused. Ehituskunst on aga oma olemuselt pikatoimeline: üheksa korra asemel tasub
pigem mõõta üheksateist korda, enne kui lõikama hakata. Pankade arulage laenupoliitika
täitis nullindate algul elanike unistuse elada
oma majas, üldjuhul küll kuskil linnalähedases nn põllukülas, kuhu infrastruktuur ei ulatu
pahatihti siiani. Kinnisvaraarendajad kasutasid
inimeste soovunelmad ära ja nii laiubki praegu
linnade ümber ebakvaliteetsete ehitistega
juhm keskkond. Pärast rasket majanduslangust
kaotas suur osa uuest elamufondist esialgse,
ilmselgelt ülehinnatud väärtuse, korraga ilmnesid vead ja möödapanekud, millele buumi
ajal ei mõeldud. Ehitus-ja arendusfirmad kadusid turult sama kiiresti kui olid tekkinud, jättes
endast maha poolikud ehitised, mis olid sageli
juba heausksetele maha müüdud. Mõnel polnud ehituslubagi, kuigi see ei takistanud pangal
ehitust finantseerimast... Kadusid töökohad ja
inimestele jäid üle jõu käivad võlad traagika,
mida tark riik oleks võinud ette näha. Arhitektid pöörasid tol ajal korduvalt tähelepanu
sellise arutu keskkonna loomise absurdsusele.
Paraku juhib planeerimist ja elamumajandust
Eestis vabaturg.
–

Näituse „Buum/Ruum. Uus Eesti arhitektuur" avamine Budapestis.

ÉSZT INTÉZET

Budapesti arhitektuurikeskus Fuga.
MARGIT MUTSO

Kõnealune näitus ei ole aga tehtud kriitilise
alatooniga, äbarikke põlluehitisi siin ei näe.
Räägitakse hoopis buumi positiivsest poolest,
sel ajal sündinud heast arhitektuurist. See on
liidu esindusnäitus ja näidatakse pigem Eesti
imet seda väikest, aga tublit maad, kes pürgib viie maailma jõukama riigi sekka. Esitatud
majade pahupool, millele viitab näituse kataloogis Inga Raukas, jääb kauni fassaadi varju.
Väljapanekule toona valitud hoonete seas on
parima arhitektuuriga ehitisi igast valdkonnast: eramuid, korterelamuid, kontorihooneid,
kultuuriehitisi, koole, lasteaedu, väljakuid ja
väikevorme. Tagantjärele vaadates on tõesti
uskumatu, kui palju selle kaheksa aastaga
jõuti. Mõned näited: suurlinna majad City Plaza
ja kaksiktornid Tartu maanteel, Rotermanni
kvartali ehitised Tallinnas, Tigutorn Tartus;
munitsipaalhooned Haabersti vabaajakeskus,
Pääsküla raamatukogu, Pärnu keskraamatukogu, Viimsi keskkool, Tartu kesklinna kool,
Suure-Jaani gümnaasium, lasteaed Lotte Tartus, Tallinna inglise kolledži spordihoone;
sümbolehitised Pärnu kontserdimaja, Okupatsioonide muuseum Tallinnas, kunstimuuseum
Kumu, Püha Birgitta keskus Pirital, Tallinna
sünagoog; hooned ajaloolises keskkonnas: De
la Gardie’ kaubamaja Tallinna vanalinnas, ärihoone Ferrum Kuressaares, Pärnu kesklinna
võimla, Fahle maja Tallinnas; hulgaliselt vaba
aja veetmise ruume: Pühajärve veekeskus ja
puhkekodu, Ülemiste hotell Tallinnas, hotell
Arensburg Boutique Kuressaares, Rakvere
–

keskväljak; moodsad töökeskkonnad: büroo ja
TTP büroohooneTallinnas, Jõe tänava büroo ja
parkimismaja Tallinnas, Neiseri tööstushoone
Laagris; täiendused asumitele: elamud Vabriku
ja Noole tänaval Kalamajas, elamu Koidu tänaval, munitsipaalmajad Lasnamäel; uued asumid: puidust värvikirevad puitelamud Laagris,
Merirahu elamurajoon Kakumäel, Tulbi-Veeriku elamukvartal Tartus, pansionaat ja Seedri
elamukvartal Pärnus, Jõekaare elurajoon Tartus
(valmis jõudis saada küll vaid üks maja), lisaks
hulk põnevaid ühepere-elamuid.

Kõike seda üheks näituseks kokku panna
on raske. Ka Fuga näitusesaal jäi sellele mahule
alla, osa materjalist tuli tõsta kõrvale. Inga
Raukase näitusekujundus on muidugi äärmiselt nutikas: piisab, kui on põrandapinda, kuhu
volditud PVC-le trükitud majad süsteemselt
maha laotada. Siinkohal üks mõte näituse avanud Eesti Ungari suursaadikult Priit Pallumilt:
näituse materjalidest võiks välja anda korraliku
kinkeraamatu (on küll põhjalik kataloog, kuid
see ei anna oma pehmete kaantega kingituse
mõõtu välja). Kas nüüd just selle näituse põhjal uusi põnevaid maju on ju vahepeal juurde
tulnud, pigem võiks uue valiku teha aga ühe
korraliku väärika arhitektuuriköite aeg on küll
–

–,

taas kättejõudnud.

Näitus „Buum/Ruum. Uus Eesti arhitektuur” on selle valmimisest saati üsna palju
reisinud: see on väljas olnud Londonis, Helsingis, moskvas, berliinis, Glasgow’s ja Sofias.
Budapesti arhitektuurikeskus paikneb kesk-

linna kaunis ajaloolises hoones, kus on mitu
näitusesaali ja suur ruum, kus töötab Fuga
kultuuriraadio, müüakse arhitektuurikirjandust ja tehakse tööd. Samal ajal arhitektide
liidu näitusega on teistes saalides üleval arhitektuurimuuseumi näitus puitarhitektuurist
ja Eve Kiileri fotod Tallinna linnahallist. Samas
esilinastus ka viimane arhitektuurifilm sarjas
„maja 2011” („maja” autorid Peeter brambat
ja Margit Mutso), mille Ungari Eesti Instituudi
juht mónika Segesdi oli selleks puhuks ka
ungari keelde tõlkinud. Kontrast filmi ja näituse vahel on suur: 2011. aastal valmis viimase
kümnendi kõige väiksem kogus uut arhitektuuri. Õnneks päästsid filmi ajutised ehitised ja installatsioonid, mis loodi Tallinna kui
Euroopa kultuuripealinna programmi raames:
„LIFT 11” objektid ja põhuteater.
Ungari arhitektide ja arhitektuuriteadlaste

olukord on praegu rohkem kui vilets, tööd on
väga vähe ja eestlaste saavutusi vaadati tunnustavalt. Kunstiteadlane Andri Ksenofontov
pidas Ungari arhitektuurihuvilistele ka näituse
objekte lähemalt tutvustava loengu. Kohati oli
tunda lausa imetlust Eesti vastu, seda laiemalt
kui vaid arhitektuuri osas kuidas eesti nii kiirelt ülesmäge on liikunud, kuidas nii ruttu
majanduslangusest väljuti? mind jäi aga kummitama üks valus küsimus, mis kostis ühe Eestit väga hästi tundva Ungari intelligendi suust:
„Kuidas on võimalik, et niivõrd tark rahvas püstitas pealinna keskväljakule sellise vabaduse
monumendi?”.
–
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Popstaararhitekt Bjarke Ingels ja arhitektuuriteater
juhul anekdootlikkus või lihtsalt jaburus (pulgakommikujuline Big Pini vaateplatvorm Phoenixis). Probleem on selles, et BIGi ülitõhusa ja
pragmaatilise lähenemise puhul puudub väline
mõõdupuu peale süsteemisisese efektiivsuse
ja tekib küsimus, kas see mitte ei tooda lõppkokkuvõttes ühelaadset keskkonda. Projekt
võib olla energiasäästlik, luua sotsiaalset sidusust, pakkuda parimaid töö-ja elamistingimusi,
kõik tulenevalt „Yes is More!” motost, aga
täiesti puudu on arhitektuuri kvaliteedi näitaja. Diagrammis, erinevalt tavaliselt arhitekti
töö aluseks olevast esialgsest visandist (plaan,
lõige, vaade), pole arhitektuuril kuhugi peituda, sest see on alasti informatsioon. Vajadus
otsustada, kas üks maja või ehitatud keskkond
on parem kui mõni teine, võib tunduda igandina (võtan täiesti omaks, et esindan siinkohal
arhitektuuriuurija, mitte praktiseeriva arhitekti
positsiooni), aga arhitektuuri kui iseseisva distsipliini edasikestmise koha pealt on see üliolu-

Mait Väljas
Eelmisel nädalal väisas Tallinna taani arhitekt
Bjarke Ingels, kes pidas arhitektuurikeskuse
kutsel avaliku loengu „arhitektuuriteatriks”
ristitud üritusel ja osales ühtlasi sügisel toimuva Tallinna arhitektuuribiennaali (TAB)
visioonivõistluse žüriis. 38aastane Ingels ja
tema 2006. aastal asutatud büroo BIG (Bjarke
Ingels Group) on tähelepanuväärne fenomen
viimase kümnendi arhitektuurielus: jätkuvalt
üsna noor arhitekt, kes juhib üliedukat, võistlustel võite noppivatja ohtralt tellimusi saavat
bürood (Kopenhaageni kontoris töötab 100,
New Yorgis 70 inimest, hiljuti avati harukontor ka Pekingis), kes samal ajal loob aktiivselt
ja teadlikult enesekuvandit näituste, trükiste,
loengutega jne. Kuvandit juurde toota ja kindlustada aitab alati uudistenäljas massimeedia,
kus Ingelsit esitletakse arhitekti-visionäärina,
kellel on ajada mingi täiesti oma ja täiesti uus
asi. Kui isegi rahvapäraseid postmoderniste
iseloomustas teatud tõsidus (lad k gravitas),
mis tulenes suhestumisest ajalooga ajaloo
koorem on ikka raske, isegi kui sambad on
neoonvärvides siis bIGi populism on hoopis
teist masti: dünaamiline, nüüdismeedia, kultuuri ja arhitektuuri keelest ja meelest tõukuv
loosunglikkus, mis võimalikult lihtsa ja arusaadavana on taandatud vähimale ühisnimetajale
nagu mõni hüüdlause (moto „Yes is more!”),
kontseptsioon (pragmaatiline utopism, hedonistlik jätkusuutlikkus, arhitektuuri alkeemia)
või maja selgitavale ja tegelikult ka vormi määravale diagrammile. Kui nüüd liialdada, siis on
see sex, drugs and rock’n’roll, aga arhitektuuris.
Pole küll ühtegi vettpidavat staararhitektide
edetabelit, aga kui oleks popstaararhitektide
edetabel, siis paneks Ingels selle kinni ilmselt
lõdva randmega. Järgnevalt vaatan veidi lähemalt paari BIGi teoreetilist lähtekohta, lisaks
paar märkust ürituse kohta, kus need autori
enda loengus selgitust said.
Avalikkuses, nii erialaringkondades kui ka
laiemalt, siunatakse staararhitekte, kes tellimuste saamiseks mõnikord liigselt flirdivad
korporatiivkapitalistide või küsitava režiimiga
riikidega, neid süüdistatakse formalismis ja
kosmilise maksumusega ehitiste loomises.
Samal ajal imetletakse nende loodud julgeid
vorme ja innovaatilisi tehnilisi lahendusi: kui
saaks, siis ehitaks endalegi mõne staararhitekti majakese õue peale, kas või väikese. Ka
needsamad sümpaatsed ja ontlikud taanlased,
keda Bjarke Ingels ise ehedal kujul esindab, ei
saa muidu hakkama, kui et tellivad Taani arhitektuurikeskuse uueks koduks ühe haltuuraKoolhaasi, kuigi endal on kodus häid büroosid lademes. Enamik praegu juba tugevas 60+
vanuses staararhitektid olid noorpõlves kas
hilisavangardistid (Koolhaas, Hadid, Eisenman),
tehnoradikaalid (Foster, Rogers, Piano) või USAs
möllanud postmodernistid (Venturi, Graves),
kes kõik omal viisil võitlesid Teise maailmasõja
järgsete kivistunud põhimõtetega steriilse ja
labastatud modernismi vastu. BIG leiab, et säärased oidipaalsed vastandumised eelkäijatega
on mõttetud ja selle asemel, et öelda võimalikult palju „ei”, tuleb kõigele ja kõigile öelda
„jah” jaatuse radikaliseerimine, millestsünnib
uus kvaliteet („Yes is more!”). naiivse utopismi

line. Arhitektuuri kvaliteedi sõnastamine võib
olla keeruline (kuidas kirjeldada Le Corbusier’
ronchamp’i palverännukabelisse langevat
valgust?) ja millest ei saa rääkida, sellest tuleb
vaikida; aga iga ehituskunsti veidi tundev inimene võiks olla näiteks nõus väitega, et Hans

–

–,

–

(klassikaline avangard) ja jõhkra pragmatismi
(tänapäeva ärimaailm) vahel eksisteerib BIGi
arvates veel kolmas võimalus, mis arvestab

kahe diametraalse vastandi omavahel kattuva osaga: „Pragmaatiline utopistlik arhitektuur, mille praktiline eesmärk on sotsiaalselt,
majanduslikult ja keskkondlikult täiuslike kohtade loomine” (bjarke Ingels). ehk teisisõnu,
pakkuda konkreetsetele küsimustele-probleemidele konkreetne vastus, mille eesmärk on
saavutada suurim heaolu suurimale hulgale

inimestele.
Pragmaatilise utopismi kõrval on kaks
BIGi lemmikmõistet hedonistlik jätkusuutlikkus ja arhitektuuri alkeemia. Kui lühidalt
kokku võtta, siis tähistab esimene kontseptsiooni, mille kohaselt jätkusuutlikku arengut
ja energiasäästu ei tule käsitleda kärbetena

või senisest elustandardist loobumisena, vaid
võimalusena arukate otsuste tulemusena
elukvaliteeti isegi parandada. Lihtsaim näide:

Bjarke Ingels

THOMAS LOOF / BIG

autode asemel jalgrattaid eelistades ja korraliku jalgrattateevõrgustiku planeerimisega
saab tagada jätkuvalt kiire liikumise ja parandada nii ühtlasi inimeste tervist. Arhitektuuri
alkeemia on traditsiooniliste elementide
kombineerimine ebatavalisel moel loomaks
mingit uut väärtust (sümboolset või reaalset
kulda?), näiteks Kopenhaagenis Ørestadi linnaosas paikneva mägielamu (2008, hinnati samal
aastal maailma arhitektuurifestivalil parimaks
elamuehitusprojektiks) puhul parkimismaja
ja terrasselamu tavatu ühendamine. Kuna BIGi
projektid lähtuvad programmi lahtikirjutamisest ja analüüsist diagrammina, siis on sellel
alkeemial suur mõju ka arhitektuuri vormile:
maja näebki välja nagu selle diagramm, meetod, mille Ingels oma mentori Koolhaasi heaks
töötades väga hästi omandas.
See kõik on suurepärane, kuid siin leidub
kaks tõsist „aga” (neid on rohkem, aga piirdun
kahega). esimene „aga”: bIGi kehtestatud mängureeglitega arhitektuuri praktiseerimine on

võimalik ainult sellises keskkonnas, kus leidub
kapitali elik Lääne-Euroopa, Põhja-Ameerika,
edukad Aasia riigid ja n-ö küsitava režiimiga
riigid, kus (tavaliselt) maavarade poolest rikka
riigi rahakott on koondunud väikese võimulolijate sekti kätte, aga lõhe ülejäänud ühiskonna
elatustasemega on katastroofiline. Pole vahet,
kas tegemist on „poolsotsialistliku paradiisiga
nagu Taani” (bjarke Ingelsi väljend) või ameerika korporatsioonidega (BIGi esimese New
Yorgi projekti West 57th arendaja on sama kes
uuel Maailma Kaubanduskeskusel), aga raha
on vaja, ja palju bIGi seni suurim projekt,
prügil töötav soojuselektrijaam, mille tipust
saab alla suusatada, on plaanis avada Kopenhaagenis 2016. aastal. See on Kopenhaageni
suurim ja ilmselt Taani kõige kallim hoone,
maksumus neli miljardit Taani krooni. See on
mäng panga peale, kus nii projekt ise kui ka
selle esitlemine tellijale ja avalikkusele on esitatud täiuslikuks lihvitud süsteem (siit ka BIGi
suur huvi esitlustehnika ja -meediumi vastu,
olgu selleks koduleht, konkursitöö seletuskiri
või koomiks-monograafia). Arhitektuuri Jenga,
kus pole võimalik enam ühtegi klotsi tornist
ära võtta, sest kõik on nii ilusasti tasakaalus ja
hästi läbi mõeldud, et ühe klotsi eemaldami–

–

sel kukub terve konstruktsioon kolinal kokku.
Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja vaestes Aasia
riikides pole säärase praktikaga suurt midagi
peale hakata. Võib pareerida, et miks peaks
ühe taani arhitekti ja büroo mure olema kogu
maailma ehitatud keskkonna hädade parandamine. Loomulikult tegeletakse selle ruumiga,
mida tuntakse rohkem. Samas oleks ülihuvitav
näha, kas või mõtteharjutuse korras, mõnda
bIGi brasiilia favelasse või mumbai slummi tehtud sotsiaalmaja, linnaruumi projekti. Igal juhul
toestaks see nende holistlikku lähenemist ja
oleks tõendiks selle kehtivuse/rakendatavuse
kohta ka mujal. Pragmaatilises utoopias võiks
ju kõik rõõmsalt koos elada. Või on see ikkagi
piiratud Kopenhaageni äärelinna ja mõne New
Yorgi gentrifitseeruva linnaosaga? Kõik loomad
on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad
kui teised.
Teine „aga” puudutab otseselt projektide arhitektuurilahendusi. BIG kasutab nagu
hulk tänapäeva büroosid oma töös palju diagramme, graafilist abivahendit, mille abil esitada ja analüüsida projekti lähteandmeid selges, arusaadavas vormis. Siinkohal on mõju
avaldanud büroodes nagu Koolhaas/OMA,
MVRDV, FOA jt 1990. aastatel väljakujunenud
praktika. Kuid BIG, jällegi nagu paljud nooremapoolsed bürood, on tööriista diagrammi
fetišeerinud ning ülendanud arhitektuurile
peaaegu ainsaks vormiloovaks algeks, ja seetõttu, nagu juba ennist mainitud, on arhitektuuri vorm peaaegu üks ühele vastavuses seda
selgitava diagrammiga. Ühelt poolt tähistab
see uutmoodi kontseptuaalset lähenemist,
mis on asendanud seni ülekaalus olnud arhitektuuri kui kompositsiooni käsitluse (siia alla
käib ka stiili mõiste kasutuks muutumine nii
BIGi kui nüüdisarhitektuuri puhul laiemalt).
Teiselt poolt, BIGi puhul sobib diagramm hästi
kokku pragmatismiga, sest võimaldab tuua
välja projekti mõjutavad olulised tegurid ja
sellest lähtuvaltkavand valmis joonistada.
Arhitektuuriteoselekui tervikule tähendab
see kolme võimalikku tulemust: a) parimal
juhul muljetavaldav vorm ja programmiline
mitmekesisus (8-maja Kopenhaagenis), b) diagrammi intellektuaalne ilu ületab valmisobjekti (VM-majad Kopenhaagenis), c) halvimal
–

–

Scharouni Berliini filharmoonia kontserdisaal
(1963) on suurem meistriteos kui sama arhitekti loodud selle kõrval seisev rahvusraamatukogu (1978). Asjaolu, mida kummastki majast
tehtud diagramm ei suuda väljendada.
Lõpetuseks tagasi maa peale ja natuke ka
„arhitektuuriteatrist”, kus loengutega esinesid
arhitektuurikriitik Triin Ojari ja Bjarke Ingels.
Arhitektuurikeskus on avalikkuses seni enim
silma paistnud väga populaarsete välkloengute
korraldamisega, mis on toonud arhitektuuri
tõesti massidesse ja toonud esinema kõige
erinevamate eluvaldkondade inimesi. „Arhitektuuriteatriga” katsetas keskus uut formaati,
millega seoses tekkis esimese hooga kaks märkust.
Esiteks, Vene kultuurikeskusesse kogunenud 450 kultuuritarbijale ei saanud märkamata
jääda fakt, et esmakordselt küsiti arhitektuuriloengu kuulamise eest tasu ja üsna krõbedat.
Iseenesest pole see midagi ennekuulmatut,
näiteks Londonis korraldavad tasulisi arhitektuuriloenguid Victoria
Alberti muuseum,
RIBA ja kuninglik kunstide akadeemia, pileti
hind jääb vahemikku 9–12 naela. Kahe käega
toetan põhimõtet, et kultuur ei pea olema
tasuta, aga me ei ela Inglismaal (kas EKA arhitektuuriosakond võiks äkki siis oma loengutele
lausa sarjapileteid müüa?). Täpsemalt eelarve
detaile teadmata (suure saali üür, esinejate
loengutasu jms kulud vs. kopsakas kultuurkapitali eraldis) on säärase ürituse jätkusuutlikkuse
koha pealt olulisem küsimus: kui palju on maailmas arhitekte, kelle loengu kuulamise eest on
inimesed nõus maksma? Ja kui palju on nendel
arhitektidel Eestis pooles vinnas projekte, et
nad oleksid huvitatud siia tulema? Kui Bjarke
Ingels loengul oma Tallinna uue linnavalitsuse
hoone projekti tutvustamise lõpetas, esitas ta
saalile poolnaljatamisi abipalve: kellel oleks
poliitilist või majanduslikku võimu, et maja
ikkagi valmis saaks? Sellele järgnes tähendusrikkalt pikk paus. Võib arvata, et ühelgi tol hetkel saalis viibinutest küll mitte.
Teine kommentaar on ürituse lavastuse
kohta, mis ei andnud teatri mõõtu välja. Hoolimata ürituse tuunimisest, konferansjeeks
pandud sisearhitekt Hannes Praksist ja kahe
loengu vahele lisatud liig pikaks veninud Argo
Valsi muusikalisest etteastest, millele ekraanil
sekundeeris abstraktne videomontaaž Rotermanni kvartali ja uue linnavalitsuse hoone
makettidest, oli tegemist siiski üsna tavalise
loenguõhtuga, mis toimus lihtsalt uhkes stalinistlikus saalis. NB! Järgmine kord ootan, et
esinejad oleksid ikka laval, mitte ära peidetud vahekäiku või rõdule (Ojari ja Vals). Bjarke
Ingels on küll šarmantne esineja, aga kui internetiavarustest kergelt leitavates senistes loengutes on isegi naljad samad, siis mõistad, et
sellise kaliibriga popstaararhitekt ei tulegi siia
esitama uut väljastamata originaalmaterjali,
vaid ikka vanu häid klassikuid. Pole hullu: ka
Depeche mode’il võib ju olla uue plaadi tuur,
aga kontserdil ootavad ikkagi kõik, et tuleks
„Personal Jesus”.
–
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Masinaosad
„eliitkontserdid Xii”: löökpilliansambel
kai ratassepp mati mikalai, madis
Metsamart, Vambola Krigul, Lauri Ahone,
Heiki Rosin 2. V Estonia kontserdisaalis.
–

Klaveriduo kai ratassepp mati mikalai oli
seekord välja tulnud värske mõtlemise ja erinäolisest XX sajandi muusikast kombineerinud
kavaga koostöös löökpillimängijatega. Tähtsamaks figuuriks oli tõstetud Steve Reich, kellele
kavas oli pühendatud koguni kaks teost. Ometi
kujunes programmi veenvaks raskuspunktiks
hoopis béla bartóki Sonaat kahele klaverile
ja löökpillidele (1937), mis tähelepanu väärib
oma loomult algusest lõpuni. Sündmuste-ja
värvirikkus areneb siin kaasakiskuvaks eelkõige
muusikalise materjali sisukuse poolest: seda
iseloomustavad kapriissed rütmikonstruktsioonid, helistikuline kaleidoskoopilisus, sünkopeeritus ja vahelduvad taktimõõdud mille
tagant välgatab pidevalt meile tuttav bartóki
nägu ja tõdemus, et viibime ungari rahvaviiside
valdkonnas. Üldiselt on löökpillidel (ksülofon,
suur trumm, gong, timpanid) selles sonaadis
vägagi oluline, illustreerivalt kaasarääkiv, aga
mitte arenduslik funktsioon, kuigi ka klaverid
esinevad siin kohati löökpillina. Põhiraskus
ongi kaalukalt klaverite kanda, kuna pianistlik ja kõlaline keerukus ning faktuurikäsitluse
nõudlikkus esitavad väga kõrgeid nõudmisi,
mis leidsid ka väärilist täitmist. Teose esimene
osa Allegro lento Allegro molto areneb oma
lõpu eel uhkeks fugaatoks, andes oma veidi
kurvameelse kantileensuse üle teisele osale
Lento ma non troppo. Viimases osas Allegro ma
non troppo ilmub esmakordselt peateema ka
löökpillil, nimelt ksülofonil, mitte klaveril. Selles osas on rohkesti ootamatuid käänakuid ja
valitseb veidi vigurdavalt naljatlev atmosfäär.
Seda oleks esitajad saanud ehk isegi rohkem
arvesse võtta, eriti lõpus kavala puändi väljatoomisel. Üldmulje sonaadist oli särav ja paeluv, partnerite koostöö pakkus elamuse.
raimo Kangro kavandas „Display’d” muusikaliste portreedena. Esimene neist, „Display
I Steve reichi portree” op. 42 (1991) areneb
alguses veidi orientaalses vaimus (oleks nagu
taustaks kaamelikaravanide liikumisele), muutudes ajapikku eestihõnguliseks, aga reichilikus
stiilis korduvate motiividega kõlamaalinguks.
Tegelikult oli Reichi seal vaid õrnalt aimata.
Esitus oli kujukas, kooslus tegutses erksalt ja
kuulajaid mobiliseerivalt.
–

,

–

–

Kava teises pooles kehastusid kõik mängijad hästi õlitatud masinaks, kus iga väiksemgi
detail peab ideaalselt sobituma oma pesasse.
Lava oli täidetud peale klaverite ja süntesaatorite veel rikkalikult löökpillidega (marimbad,
ksülofonid, trummid, timpanid, gong ja vist
veel mõni pill) ning meeskond asus teostama

esmaesitust Eestis. Jutuks on Steve Reichi Sekstett löök-ja klahvpillidele (1984-1985). Kui selle
teose partiid peaks löökpillimängijatele olema
tuttavlikumalt käepärased, siis Ratassepp-Mikalai olid antud situatsioonis päris ebatavalises
seisundis, kuna neil tuli löökpilli funktsioonis
esineda vaheldumisi nii klaveril kui ka süntesaatoril. See sekstett eeldab löökpillimängijalt
koosmänguliselt väga erksat tähelepanu, aga
mitte ainult mängijalt.Temaatiliselt napp minimalistlik muusikaline materjal pidevalt korduvate ja siis järsku muutuvate rütmikujunditest
motiividega ajab kuulajagi valvsalt tähelepanelikuks ja kipub viima mingisse „klaasistunud
pilguga” kentsakasse tardunud seisundisse.
See elimineerib mõtlemisvõime ja emotsiooni,
kuid uputab kuidagi tahtevastaselt masinlikku
maagiasse. Teosel on viis osa, mis on üles ehitatud peegelpildis: esimene ja viimane osa kiireloomulised, keskmine aeglane ja ülejäänud
vahepealses liikumises. Iga rütmi-ja kõlaplokk,
jõudnud juba oma lõputuna näivate kordustega ära tüüdata, annab üllatusena ootamatult
uute kõla-ja rütmikonstruktsioonidega masinavärgi edasi jällejärgmisele kulgemisele. Mängijatel on omavahel mingil määral polüfooniline suhe. Ei oska päriselt ette kujutada, kuidas
sellist teost heaks kokkumänguks harjutatakse.
Peab vist olema üks suur kõrv ja tuleb usinasti
takte lugeda! Masinaosade koostöö kõlas hästi,
kõik klappis ja oli omamoodi üllatav, huviga jälgitavja tervikus isegi talutav! Tekitati eripärane
mulje, seda kindlasti.
Aga kui sellist muusikat kuulata, hakkab
painama mõte, kas inimlik faktor mängib siin
üldse mingit rolli, kui seda võiksid mängidagi
ainult masinad! Ettekandmise ajal ei saa ju olla
pisemaidki kapriise ega muutusi, sest kõik peab
toimima nagu kellavärk ja miski ei tohi paigast
nihkuda. Ükski mängija ei saa enesele lubada
mingeid ettekandelisi finesse. Kui ehk instru-

mentide-vahelisi kõlalisi vahekordi muuta? Mis
aitaks toimuva veidi inimlikumaks kujundada?
Või ongi autori taotlus masinlikkus? Motoorne
masinliku liikumise võlu ja toime inimesele!
Kas nii?
Leelo Kõlar

Paradiisi viigu sind
inglid
„maestro iV. Gloria”: solistid, eesti
Filharmoonia Kammerkoor ja Eesti Riiklik
Sümfooniaorkester Neeme Järvi juhatusel
4. V Pärnu kontserdimajas.

Nende sõnadega lõpetasid Pärnu kontserdimaja hooaja Eesti Filharmoonia Kammerkoor
ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Neeme
Järvi juhatusel. Tõepoolest, kõik toimuski nii ka
päriselt. Planeerisin Pärnusse jõuda tund enne
kontserdi algust, et rahulikult kohvikus Cello
kohvitada ja tuttavatega vestelda, kuid linna
piiril esimesel ristmikul seisis kogu liiklus, sest
Tallinna maanteed ületasid vasakult paremale
„põrguinglid”, teadjate hinnangul umbes poolteist tuhat masinat hirmuäratavalt võimas
pilt. Ristmik oli kinni üle poole tunni, misjärel
hingasin juba kergendatult, kuid siis olid motomehed hõivanud Jannseni ja Tallinna maantee
ristmiku: nüüd tulid nad paremalt vasakule ja
ummistasid kesklinna. Mingi ime tõttu õnnestus siiski jõuda kontserdi alguseks üle jõe ja
isegi kontserdimaja suurde saali, kui maestro
Järvi lõi lahti Mozarti „Vesperae solennes de
Confessore” avaosa Dixit sõnadega: „Nii ütles
Issand minu isandale: istu mu paremale käele,
kuni ma olen pannud su vaenlased su jalgade
–

järiks”.

Kui kontsert lõppes sõnadega „In Paradisum deducant angeli” („Paradiisi viigu sind
inglid”), siis vastas see minu seisundile, kui
pääsesin „põrguinglite” käest varjule kontserdimajja. Kontrast oli vägevalt raputav kogu saalitäiele publikule, kes said siiski nautida ERSO
ja eFK kontserti „Gloria”. Sellise pealkirjaga
kontsert sisaldas juba öeldud Mozarti Vespri
C-duur ja samas pooles väga hea kontrastina
Francis Poulenci „Gloria” ning pärast vaheaega
Gabriel Fauré „reekviemi”. Solistide bukett
algas kõigis teostes soleerinud Kaia Urbiga,
kellele assisteerisid Marianne Pärna (alt), Raul
mikson (tenor), uku Joller (bass) ja veel rené
Soom (bariton).Täiesti erakordne on Kaia Urb,
kes lisaks talendile ja kõrgprofessionaalsusele
on valmis ka viimasel hetkel võtma endale vastutuse Poulenci „Gloria” solistirolli eest ning
esitama keeruka materjali tipptasemel. Urbist
kujunes kolme teose esitusel keskne isiksus
ja publik ei unustanud teda tänamast järjest
marulisema aplausiga.
mozarti „Vesperae ...” KV 339 C-duur on tun-

nistatud meisterlikuks ettekuulutuseks, et tulemas on geniaalsed Missa c-moll ja Reekviem.
mozarti C-duuris teosed, välja arvatud „Jupiteri” sümfoonia, on mind ikka jahedaks jätnud.
Nii seegi kord, ehkki mul puuduvad vähimadki
etteheited esitusele, hoopis kiidusõnu pälvivad
nii koor kui solistid ja kogu seltskond kontrastina väljas valitsenud motohulluse taustal.
Väga positiivse helikeele kontrasti tõi Poulenci meistriteos „Gloria”, kus tõeliselt säras
Kaia Urb kõigis registreis ja dünaamilistes
finessides. Ma ei veaks kihla, et Barbara Hendricks esitaks teost paremini Poulenci „Gloria”
sellisel tasemel esitus võiks olla ka Pärnu kontserdimaja suure saali akustiliseks demonstratsiooniks oma dünaamiliste kontrastide ja
ansamblilise tasakaaluga suurepärane saavutus maestro Järvi, Neeme Järvi juhatusel. Ammu
peaks olema selge see kultuuriline efekt, mida
Pärnule on toonud kontserdimaja, kuid ikka on
rahulolu suur, kui näed täismaja publikut nautimas veel talvehooaja lõpetamisel meie endi
tipptegijate kontserti vokaalsümfoonilistest
suurvormidest.
Kava teises pooles kanti ette Gabriel Fauré
Reekviem, mis oma meeleolult päris oluliselt
erineb teistest samalaadsetest. See ei olekski
nagu „surnute missa”, vaid pigem „surma
hällilaul”, mis sisendab rahu ja leppimist ega
ehmataja hirmuta. Autori enda paradoksaalse
ütlemise järgi kirjutas ta reekviemi
lihtsalt
lõbu pärast ...”! Fauré teoses peaaegu puudub dünaamiline forte kulminatsioon ja kogu
suure esitusaparaadi juures jääb valdavaks
mezzoforte ja piano tasand, aga autor teadis, et
suure esituskoosseisu (orkestreeris ta õpilane
Roger-Ducasse) on piano mitu korda mõjusam
kui väikse orkestri puhul ja nii see tõepoolest
on. Kogu Reekviemi ettekanne oli meisterlik.
Ligi 40minutiline dünaamiliste vapustusteta
suurteos kanti vormimeister Neeme Järvi juhatusel ette veenvalt ja nauditavalt Pärnu publik
kviteeris seda püstijalu ning lisaks pakuti veel
sinna ainusobiv mozarti „ave verum corpus”,
mille esitus oli tõeline pärl.
Kõik toimunu ei tähenda muidugi, et hooaeg on läbi ja suvi „motobandede” käes, vaid
tõotab hoopis nauditavat suvehooaega, mille
pärliks on 16. 23. juulini suurejooneline ja uue
pealkirjaga rahvusvaheline Pärnu muusikafestival „Järvi akadeemia” ning selle pärliks omakorda maailma tippviiuldaja Hillary Hahn (USA).
Ja siis on juba kohal kõik dirigendid Järvid.
…

–

„...

–

–

–

–

Toomas Velmet

Nekroloog viimasele monogaamlasele?
Igor Garšnek
muusikaline monolavastus „Viimane
monogaamlane” kristiina ehini
samanimelise teose põhjal: muusika
Hanna-Liina Võsa jaKristjan Randalu,
libretistid Hanna-Liina Võsa ja Kristiina
Ehin, lavastajad Hanna-Liina Võsa ja
Liisa Smith. Esitajad: Hanna-Liina Võsa
(jutustus ja laul), Kristjan Randalu (klaver)
ja keelpillikvartett Prezioso 11. V Kumu
auditooriumis.
See et

üks (muusikali)lauljana tuntud noor
inimene proovib ise kätt ka laulukirjutajana,
on üsna tavaline asi. Kui aga eelmisel nädalavahetusel esietendus Kumus Kristiina Ehini
samanimelise teose põhjal loodud muusikaline monolavastus „Viimane monogaamlane”,
kus Hanna-Liina Võsa oli jutustaja ja lauljana
ise peaosaline, ühtlasi muusika põhiautor, tüki
kaaslavastaja ja koos ehiniga ka libretist siis
selline haare äratas juba ette tähelepanu. Kui
mitmekülgne siis üks noor inimene olla võib?
Ent etendust vaadanuna meenus „Kevadest” õpetaja Laur, kes manitses Tootsi, et kui
tervet rehkendust teha ei jõua, siis tee pool,
aga tee korralikult, sest muidu jääb terve rehkendus poolikuks. Paraku jäi poolikuks, s.t
lõpuni välja arendamata ja lihtsakoeliseks (et
mitte öelda lihtsameelseks) ka „Viimase monogaamlase” kõnealune etendus. Ja seda peaaegu
–

Hanna-Liina Võsa

ja Kristjan

Randalu.

kõikides parameetrites, alates muusikalisest
materjalist ning lõpetades lavastusliku tervikuga.
On ju suur vahe, kas vaataja näeb-kuuleb
laval mingit muusikalis-deklamatsioonilist
tekstipõimikut või jälgib lavastatud muusikaetendust. Selleks, et üldse midagi lavastada, peab story ehk tegevuse mõttes olemas

RAINER OJASTE

olema ka mõni lugu, mida lavastada. „Viimase
monogaamlase” muusikaliselt teatraliseeritud variandis see sisuliselt aga puudub. Selle
asemel jutustab (ja laulab) Hanna-Liina Võsa
kehastatud peategelane sürrealistlikke mälestusi oma eelmistest meestest. Need on päris
kummalised, kuna ta on igal mehel käe(d)
otsast ära hammustanud. Ja ühel abikaasal

võtnud ka aju kolbast välja ning üritanud seda
merre ära uputada. Ainult et see sürrealistlik tekst jääbki lihtsalt jutuks, mida pole isegi
proovitud teatraalseks lavastada. Ometi oleks
siin (näiteks teatud butafooria või rekvisiitide
toel) lavastuslikke võimalusi ju küllaga.
Kui sama temaatikat jätkata, siis raske on
pidada lavastuseks „sügavamõttelisi”, tegelikult sisuliselt põhjendamata vaikusemomente
etenduse lõpus. Sest täielik vaikus mõjub laval
vaid siis, kui sellele eelneb (või järgneb) dramaturgia mõttes midagi väga olulist. Midagi sellist
paraku ei sündinud.
„Viimase monogaamlase” laulud HannaLiina Võsa esituses Kristjan Randalu klaverisaatega (ja/või keelpillikvartetiga Prezioso)
olid päris huvitavad. Mõnes loos kumasid läbi
koguni Olav Ehala muusikast tuttavad harmooniajärgnevused. Kvartetiseadetega mindi
ilmselt siiski n-ö kergema vastupanu teed:
neil oli mängimiseks suhteliselt vähe eredat
muusikalist materjali ja üks pikk korduvate
akordidega kvartetiepisood läks (vähemalt
mulle) juba ka pisut tüütuks. Ja üldse oleks
muusikat sõnalise teksti kõrval võinud olla
pisut rohkem.
Kokkuvõtteks võib nentida, et „Viimase
monogaamlase” iseenesest huvitav idee jäi
kuhugi poolele teele pidama. Suisa piinlikke
momente muusikalises monolavastuses
õnneks polnud, ent ühtki eredat ja pikemalt
meeldejäävat hetke paraku samuti mitte.
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Estonia kammer- ja kontserdisaalis
ooperit on nimetatud ooperiliteratuuri üheks
suuremaks saavutuseks ja seekordne esitus
teosele alla ei jäänud. Estonia mängukavva
on viimastel aastatel jõudnud üha rohkem
Wagneri oopereid. „Tristani ja Isolde” järel tuli
kultuuripealinna raames „Parsifal”. märtsis esietendus hea vastuvõtu saanud „Tannhäuser”,
mille II vaatusest saime kuulata koori „Rõõmsalt tervitame õilsat koda” („Freudig begrüssen
wir die edle Halle”). Nimetatud ooperiga meenub kohe 3. mail Düsseldorfis lahvatanud skandaal, kui mõned vaatajad olid lavastuse naturalistlikest holokausti motiividest nii šokeeritud,
et vajasid lausa meditsiinilist abi. Lavastaja
Burkhard C. Kosminski keeldus aga muudatusi
tegemast ja edaspidi näeb Düsseldorfiteatris
seda ooperit kontsertettekandes.
Mikk pidas lubadust: aariaid me ei kuulnud,
aga kandva hääle ja hea intonatsiooniga soliste
ikkagi leidus. „Lendava hollandlase” III vaatuse
koori „Tüürimees, jäta oma vahipost” („Steuermann, lass die Wacht!”) õnnestumisele aitas
kaasa Vladislav Horuženko intensiivne tenor.
Ka teises pooles „Traviata” koorides soleerinud
Valentīna tāluma ja Pavlo Balakini kaunist esitust oleks aidanud rohkem välja tuua solistide
paigutamine orkestri ette.
Estonia kooriga töötab mullu sügisest Hirvo
surva kõrval ka teine peakoormeister marge
Mehilane, kel selja taga pikk kogemus Soome
Rahvusooperis samas ametis. Kuigi viimaste
aastate muutuste tuuled kooris tähendavad
ka vähenenud koosseisu, oli ridu seekord lisajõududega täiendatud ja tulemus väga võimas.
Isegi lausa harjumatult kõva. Teenides igapäevast leiba teatri akustiliselt ebasõbralikul laval,
peavad vokalistid tegema suuri pingutusi, et
end kuuldavaks teha ja jõuline maneer jääb
külge. Pealegi vähendab hääle publikusse jõudmist liikumine ja lavategevus. Taas tekib paralleel välismaailmast: kuuldavasti hiljuti La Scala
töötajate streigi tõttu lavastusest kontsertettekandeks redutseerunud Verdi „macbeth” olevat liikumatult esitatuna muusikaliselt pigem
võitnud! Kui Estonias peab sageli pingutama, et
vokaali jälgida, siis seekord kumisesid kõrvad
vaheajaks nagu rokk-kontserdil.
Koori üldpilt oli ühtlane; alguse kerged
intoneerimisvead haihtusid kontserdi edenedes. Torkas silma varasemast intensiivsem
saksa keele artikulatsioon. Konsonandid kostsid ilusti välja, sõnu küll alati ei eristanud. Tervikuna jättis kogu Wagneri pool sümpaatse
ja stabiilse mulje. Hiljuti on Klassikaraadios
peetud mitu vestlusringi, probleemiks koorilauljate järelkasvu puudumine. Koorijuhid on
avaldanud rahulolematust: muusikaakadeemia ei suutvat koolitada piisavate oskustega
lauljaid. Filharmoonia kammerkoori on ehk
tõesti raske sobituda suure vibraatoga lauljal,
kes ei loe lehest sama kiirelt kui näiteks kolmeselt viiuliõpinguid alustanu; ooperis ei tohiks
see aga takistuseks saada, pealegi on üle poole
praeguse ooperikoori koosseisust siiski lauluosakonnast välja kasvanud.
Viimase aasta jooksul on usinamad ooperikülastajad kindlasti märganud, kuidas RO Estonia orkestri tase on uue kunstilise juhi Vello
Pähna käe all pisitasa, aga kindlalt tõusnud.
Tippu pürgimisega käivad vältimatult kaasas
ka tagasilangused. Seekord ei olnud puhkpillirühmal kõige säravam päev. Julge otsus oli
paigutada osa puhkpille fuajeesse, mille uksed
õigel hetkel avati. Tekkis küll võimas ruumiefekt, aga kas helilaine hilinemise või muude
probleemide tõttu läks kaduma sünkroonsus.
Samuti tundus, nagu oleks tempo tulnud osale
mängijaist ebameeldiva üllatusena. Jõudu helirežissöörile kontsert oli ühtlasi ka plaadisal–

–

Helen Lokuta lõi usutava lavakuju eeskätt oma hääle ja musikaalsuse abil.
Anne Prommik

Ainult hääl,
kohutavas üksinduses
Poulenci lühiooper „inimhääl”: lavastaja
Neeme Kuningas, muusikaline juht
ivo sillamaa, Naine helen lokuta,
tõlge prantsuse keelest Kulno Süvalep.
Esietendus 4. V Estonia kammersaalis.
–

Francis Poulenc on oma lüürilist tragöödiat
Jean Cocteau’ libretole ühes oma kirjas nimetanud „kohutavaks ja ultratundeliseks teoseks”. Peaosas sooviti näha maria Callast, kuid
helilooja pidas diiva näitlejameisterlikkust ebapiisavaks ja kirjutas rolli silmas pidades Denise
Duvali, kes oli laulnud blanche’i Poulenci eelmises ooperis „Karmeliitide dialoogid”. eestis
on „Inimhääl” osutunud kõige enam esitatud
mono-ooperiks: see on jõudnud lavale koguni
neljal korral. Kulno Süvalepa tõlge valmis 1967.
aastal Vanemuise etenduses laulnud, meie
hulgast hiljuti lahkunud Lehte Margi tarbeks.
Estonia teater mängis ooperit esimest korda
1978. aastal Glehni lossis, kus Naisena astusid
lavale UrveTautsja Sirje Puura koos keelpillikvartetiga.

Jean Cocteau oli multitalent, kelle looming
hõlmas peale kirjanduse ka kujutavat kunsti,
teatrit ja filmi. esietendusel 1959. aastal Opéra-Comique’is oli libreto autor ka kunstnikuks.
Cocteau’ kirjast heliloojale võis lugeda, et
„tegelaskuju välimus ei tohi olla ei traagiline
ega kergemeelne”, „noor naisterahvas on
endale selga pannud, mis kätte juhtus”. estonia tõlgenduse erinevust kriipsutab alla juba
kava kaanefoto, mis eksponeerib õhtu riietuses
tugevalt meigitud ja frisuuritud koketset kaunitari. Samuti rõhutas kaugenemist Cocteau’
algtekstist kirjeldus kavalehel: „publik satub
pealt kuulama stiilse ja elegantse naise telefo-

nivestlust oma endise armsamaga”. Kas enesetapumõtetega mängimises, alanduses püherdamises, peotäite kaupa rahustite neelamises
on elegantsi, soovis surra stiili?Või kangelanna
hoopis etendab meeleheidet, püüab enesetapukatsetega tähelepanu, lootes manipuleerimisega hülgajas haletsust tekitada? Viimase
hüpoteesi põrmustas kindlalt lauljanna esitus,
mis oli oma tundevarjundite rikkuses ehe ja siiras hukkuva naise appikarje.
Mono-ooperi õnnestumise võti on kahtlemata peaosalise valik. See, et teos elavana
kuulajaid kõnetas, oli puhtalt Helen Lokuta
briljantse laulutehnika ning heade näitlejavõimete teene. Ka lavastaja Neeme Kuningas
on kavalehel ennetavalt märkinud: peaosalise
loojanatuuri omadused ja oskused on lavastuse loomise põhjuseks. Tulemuse üle saab
vaid suurt rõõmu ja uhkust tunda. Lauljatar lõi
usutava lavakuju eeskätt oma hääle ja musikaalsuse abil. Kuigi, teades Lokuta näitlejavõimeid, jääb kiusama mõttevälgatus: kuhu oleks
võinud juhtida veel põhjalikum süvenemine
rolli, otsingud lavastaja käekõrval? Niisugused
katsetused nõuavad muidugi enam aega, mida
märkimisväärsete võimetega interpreet kahtlemata väärib! Praegu jäi mulje, otsekui oleks
lavastusproovide periood jäänud lühikeseks
või seda kasutatud valel eesmärgil. Liikumine
ja olemine laval oli eraldi vaadates laitmatult
plastiline ja kaunis ainult sisuga ei haakunud
see alati usutavalt. Selge diktsiooniga antud
tekst jõudis kammersaali sõbralikus akustikas
laitmatult kuulajani, tegevuse motiive tabada
oli mõnikord raskem. Liiatigi oli ka muusikaliselt lauljatari õlule jäänud suurem roll kui Poulenc oleks eeldanud. Teose interpretatsioonijuhistes märgib helilooja: „Kogu teos supelgu
orkestri ääretus meelelisuses” („L’oeuvre
entiére doit baigner dans la plus grande sensualité orchestrale”). ivo sillamaa esitus oli
kahtlemata meisterlik, ta võlus klaverist välja
maksimumi. Eri pillide tämbreid asendada
siiski ei saa. Kuivaks jäi see kümblus!
–

HARRI ROSPU

Galakontsert koledate
ooperiaariateta
Verdi ja Wagneri kuulsamad ooperikoorid:
RO Estonia koor ja orkester, dirigent Risto
Joost, koormeistrid marge mehilane ja
Hirvo Surva. 8. V Estonia kontserdisaalis.

Ooperigigantide Verdi ja Wagneri sünnist
möödunud 200 aastat on piisav põhjus, et elus
mitte kunagi kohtunud suurmeistrite teosed
laval ikka ja jälle kokku saaksid. Kirglik ooperikunst on sageli oma austajad jaotanud kahte
vaenujalal leeri. Nii olid oma tulihingelised
jüngrid ka saksa ooperiuuendajal ning itaalia
traditsioonilise vokaalkunsti edasikandjal, kes
teist heliloojat ei tunnistanud. Suurmehed ise
ei pidanud teineteise teoseid isegi kommenteerimise vääriliseks. Nende nägemus ooperi
eesmärgist erines täiesti. Verdi kunst oli traditsiooniline ja rahvuslik, aineks Itaalia ajalugu.
Wagner tegutses ooperiuuendajana, ideaaliks
Gesamtkunstwerk kunstiliikide süntees. enda
kirjutatud libretode ainestiku ammutas ta
legendidest ja mütoloogiast.
Kumma maestro austajaid seekord rohkem
kohal oli, jääb saladuseks, aga kokkuvõttes oli
–

saal täidetud samaväärselt „Messia” ettekannetega. Tõsise muusika vahel meenutas heliloojate elusündmusi teatri ooperijuht Mart
Mikk. Kuulajaile tundus kõige rohkem meeldivat lugu noormehest, kes hiljutise Saksa nädala
raames peetud konverentsil oli Wagneri nime
kuuldes publiku hulgast hüüdnud: „See on üks
müstiline helilooja, kes on kirjutanud palju ilusat koorimuusikat javäga palju koledaid ooperiaariaid!”. mikk rahustas, et kuigi ta võib jääda
eriarvamusele, ei kuula me seekord õnneks
neid koledaid aariaid.
Kontserdi esimene, Wagneri ooperikatkenditele pühendatud pool algas „nürnbergi
meisterlauljate” avamängu ja -kooriga. Wagneri pikimat ja „Tristani” kõrval mängituimat

–

vestus.
Peaaegu Itaalia hümniks saanud „Orjade

koor” Verdi „nabuccost” täitis aga kindlasti nii
ooperivõõra kui -gurmaani ootused. Rütmitäpsus ei langenud laulva itaalia keele ohvriks ja
lõpu kandev piano helises õhus pikalt, luues
ühe kontserdi nõiduslikema hetke. Kuulsate
meloodiate (mobiilihelinad!) äratundmisrõõmust ja dirigent Risto Joostist tulvanud energiast üles köetud publik pisiapsudest välja
ei teinud. Polnud kitsi ka braavohüüetega ja
plaksutas-trampis Verdile lausa wagnerliku
võimsusega.

HELIKUNST
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Lapsed ja Pariisi ooperiteater
Kui muretseme oma väikesel maanukil järelkasvu pärast, siis teatavasti Kesk-Euroopas
on see probleem juba ammu märksa valulisem. Selles kontekstis sain rõõmustava
kogemuse mõni aeg tagasi (9. II), vaadates
Pariisi Ooperi (L’Opéra national de Paris)
Palais Garnier’is, kus viimastel aegadel etendatakse põhiliselt ballette, kaht lastele mõeldud ooperit: Maurice Raveli kahevaatuselist
lüürilist fantaasiat „Poiss nõiduse kütkes”
(„L’enfant et les sortilèges”) Colette’i tekstile
ning alexander von Zemlinsky (1871–1942)
ühevaatuselist traagilist muinasjuttu „Kääbus” („Der Zwerg”), mis oli mulle seni tundmatu oopus. Tänases loomeküllas maailmas
poleks see fakt ju mingi ime, kuid tegu on
ooperiga, mis kuulub Gustav Mahleri aega
ning libreto autor Georg C. Claren on aluseks
võtnud Oscar Wilde’i jutustuse „Infanta sünnipäev” (ilmunud sarjas „europeia” K. Kaera
tõlkes 1990. a).
Mõlemad ooperid oma põneva, eriilmelise helikeele ning äärmiselt sisukate praegugi kõnetavate mõtete ja neis sisalduvate
alltekstidega on meie ooperiteatrile avastamata varaait!
OscarWilde on öelnud: „On olemas kaks

maailma: üks eksisteerib iseenesest reaalne
maailm, mille konstateerimiseks pole rääkida vajagi. Teine on kunstimaailm. Temast
peab rääkima, sest kui me temast ei räägi,
lakkab ta olemast ...” (andré Gide’i „Pretextes”, tõlkinud Lauri Leesi). Ja teinegi väärt
mõtteavaldus, sedapuhku suurelt dirigendilt Seiji Ozawalt 1979. aasta Pariisi Ooperi
lavastuse tekstiraamatust: „Tuleb tunda
kogu Raveli loomingut, et mõista „Poiss nõiduse kütkes” olemust, kui aga ignoreerida
„Poissi ...”, ei saagi tunda raveli”.
maurice raveli (1875–1938) lavateostest
on meie mõlema ooperiteatri laval mängitudkelmikat ooperit „Hispaania tund” (estonias 1964. a, lav Udo Väljaots, dir Vallo Järvi;
Vanemuises 1998. a, lav John Wesley Hill, dir
Lauri Sirp) ning värvikas-sensuaalset balletti
„Daphnis ja Chloë” (1966, 1972,1996, mai
Murdmaa koreograafia).
Olnud küll kompositsioonis Fauré õpilane, on Raveli helikeeles võluvalt põimunud
prantslaste esprit-vaimulaad, milles tugev
annus maalikunstist tuntud ekspressionismi,
ning hispaania tulisus ja kontraste armastav
värvierksus. Just seda kõike sisaldab ooperi
„Poiss nõiduse kütkes” partituur seega on
lavastamisel eelduseks head muusikud, head
lauljad. Ja loomulikult sellises täisväärtuslikus koosluses ka lastele adresseeritud lugu
kõlas Palais Garnier’ haruldase akustikaga ja
marc Chagalli laemaalinguga saalis, mis ju
oma äraspidise muinasjutulisusega täiendab suurepäraselt ooperi sünniaja (1925)
esteetika mõistmist. On teada, et Ravel oli
selle ooperi loomisega seotud kümme aastat; sellesse aega jäi ka ema kaotus 1916.
aastal, see tekitas raskemeelsuse hetki (Kir–

–

jad Colette’ile).
Loo iva on iseenesest triviaalne: ema

paneb lapse, kel õppetükid tegemata, tuppa
luku taha, kaasas ka söök-jook. Ometi on tagajärjeks, et poiss lõhub kalli hiina serviisi ning
mööblit, loobib tuletangidega sütt kaminast,
kiusab kassi jpm, kuni uinub. unenäos elustuvad kõik need asjad, omandades inimliku
kättemaksuiha: tulekoldest lahvatavad kirg–

IRINA ANNIKO
7. XI 1933 11.V2013
–

Väsis Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli kauaaegse õppejuhi Irina Anniko süda.
Irina anniko töötas koolis aastatel 1978–
2001. Paljud praegused õpetajad, kes siis olid

veel õpilased, mäletavad teda kui toimekat, abivalmis ja töökat õppejuhti, kellel oli
alati õpilaste ja kolleegide jaoks aega. Irina

Anniko nime leiame kooli vilistlaste hulgast:
1955. aastal lõpetas ta koorijuhtimise erialal
Ira Trilljärve klassis. Järgnesid õpinguaastad
konservatooriumis Heino Kaljuste klassis,

likud hispaania rütmides tantsisklevad leegitüdrukud jne. Rikkalikult fantaasiavõimalusi
lavastajale! Koolivägivalla aktuaalses kontekstis väga valus küsimus kas ja kuidas tuleks
karistada? Selles loos nägi poiss unes, et sai
vitstega ikka valusa keretäie. Pärast ärkamist
seiklus-ja hirmurohkest unest saabub mõistmine ja leppimine armsa emaga.
Vokaalselt pakub see ooper nappe, kuid
väga värvikaid rollivõimalusi. Siin on lambur
ja nahkhiir, orav ning kelmikad kassid oma
armumänguga, võluvalt meloodiline on nii
haldja kui ööbiku kõrget sopranit eeldav
partii. Viimased olidki usaldatud mélody Louledjianile, võluvalt kaunitämbrilisele lauljale,
kellele see partii oli debüüt Pariisi Ooperis.
Zemlinsky „kääbus” esietendus 1922.
aastal Kölni Uues teatris. Kõnealune lavastus Pariisis on sündinud 1998. aastal Richard
Jonesi ja Anthony McDonaldi käe all, dirigendiks on praegu selles teatris debüteerinud
Paul Daniel.
Viini konservatooriumis õppinud Zemlinsky eeskujuks olid Brahms ja Wagner, ta ei
võtnud omaks ei atonaalsust ega serialismi.
Juudina, lahkus ta 1938. aastal USAsse, kuhu
jäi surmani. Teda kui loojat oli Saksamaal toetanud Gustav Mahler, kuid nende vaheletuli
saatus. Nimelt kiindus Zemlinsky sügavalt
Alma Schindlerisse, kes valis oma kaasaks
Mahleri ja andis Zemlinskyle hävitava hinnangu:koomiline väike lõuata punnsilm. Siit
sündis inetu mehe traagilise ooperi idee!
Wilde’i loodud „Infanta …” kapriissusele
lisanduvad väga värvikad helikeelelised intonatsioonid. Kui Infanta on laiali loopinud kõik
kingikarbid ja talle tuuakse salapärane üllatuskink Kääbus, siis on uskumatu, millise
mõnuga üks teismeline õrritab seda olendit
küll teda tantsitades ja n-ö armastuse märgiks valget roosi ulatades. Kääbus on õnnest
joobumas ja kui siis Infanta hoiatustest hoolimata annab korralduse eemaldada peeglilt
kate, tabab Kääbust šokk. Kääbus pole iial
näinud oma peegelpilti nüüd variseb tema
illusioon kokku ja ta sureb.
Lauljatele on siin ooperis väga huvitavad partiid: marionettnukku juhtides laulis
Kääbuse rolli ülihea tenor Charles Workman,
kelleleon ka osakssaanud suurtunnustus nii
baroki kui ka bel canto ja nüüdishelikeelega
rollide eest paljudel maailma lavadel. Infantat laulis hea tehnika, omapärase tämbri ja
ülimalt plastilise rollilahendusega Nicola
Beller Carbone, kellele see roll oli samuti
debüüdiks siinses teatris. Unustamatuks
jääb Infanta kasvatajanna Ghita rolli laulnud
metsosopran béatrice uria-monzon, keda
peetakse tänapäeva üheks põnevamaks
Carmeniks ja kelle kontos maailmalavadel
on enamik selle hääleliigi olulisemaid rolle.
Tema hääle soojus ja fraasi nüansirikkus
andis kuulajale loo lõpustseenis hingekriipivalt edasi inimliku hoolimatuse ja julmuse
sünnitatud valuja kurbuse.
Tahaks loota, et need Euroopa kultuuri
südames lavale toodud teosed jõuavad ükskord ka meie noore publiku ette. Seda kahel
põhjusel: probleemid, mis on vaevanud
autoreid ligi sada aastat tagasi, aina süvenevad vist kogu maailmas ning terve rida noori
lauljaid saaks kontosse huvitavaid rolle.
–

–

–

Tiiu Levald

1960.–1978. aastani oli ta Tallinna riikliku

Konservatooriumi raamatukogu juhataja
ja 1978. aastal sai temast direktori asetäitja
õppealal Otsa-nimelises muusikakoolis. Irina
Anniko oli üle kahekümne aasta meie koolielu üks eestvedajaid, põlvkondade ühendaja.
Ta armastas elu ja inimesi ning huvitus ka
koolitööst juba eemal olles alati kooli käekäigust.
Georg otsa nimeline Tallinna Muusikakool
Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia

Leinatalitus on täna, 17. mail kell 14 Metsakalmistu kabelis.

Maailma ainsa venekeelse jazziajakirja Jazz.Ru toimetaja Anna Filipieva, Taanis elav eesti
saksofonist Maria Faust ja bassist Peedu Kass.
Madli-Liis Parts

Saksa jazzimess toob
Eestisse uut hingamist
Madli-Liis Parts
25. 28. aprillini kogunesid jazzielu korraldajad ja muusikud Bremenisse muusikamessile
„jazzahead!”, mis on kaheksa toimumisaasta
vältel kujunenud jazziga seotud professionaalide kõige olulisemaks kohtumispaigaks maailmas. Meie jazziliit tõi tänavuselt messilt koju
põnevaid rahvusvahelisi koostööpakkumisi ja
kontakte, mis avavad meie muusikutele juba
–

lähitulevikus uusi uksi.
Arvestades, et jazzikogukond on väike ja
sündmus oli suunatud just professionaalidele,
mitte muule publikule, siis avaldab „jazzahead!” muljet arvudeski: nelja päeva jooksul
80 kontserti showcase’idel, kus oli muusikuid
19 riigist; 646 organisatsiooni, kellel oli oma
boks; 2534 registreerunud professionaali;
11 500 külastajat, lisaks kümneid ajakirjanikke
üle maailma. Uued liitunud olid seekord Leedu,
Argentina ja Poola. Kaugematest paikadest
tulid kohale Brasiilia, Jaapani, Egiptuse, Korea,
Austraalia, Kanada ja USA esindajad. Partnerriigiks oli tänavu Iisrael, kes sisustas 26. aprilli
õhtul kaks showcase’i lava.
Traditsiooniliselt anti Bremenis välja kolm
auhinda. Saksa aasta jazziajakirjaniku preemia
5000 eurot pälvis Ralf Dombrowski. Teised
kaks auhinda läksid Hollandisse. Messi Škoda
preemia 15 000 eurot sai Eestiski korduvalt
esinenud ja kitarrist Jaak Sooäärega äsja plaadi
välja andnud muusik Han Bennink. Europe Jazz
Networki auhind leidliku ja põneva muusikaprogrammi eest anti Amsterdamis asuvale
Bimhuisi kontserdimajale ja selle juhile Huub
van Rielile.
Eestlased käisid Bremenis neljandat korda.
Pianist Kristjan Randalu esines Baden-Württenbergi jazzansambli koosseisus, esmakordselt väisas messi Taanis elav saksofonist Maria
Faust, kes tutvustas oma plaadifirmatBarefoot
Records. Jazziliitu esindasid Jaak Sooäär, Tanel
Ruben ja uustulnukana kontrabassist Peedu
Kass. Nimelt on jazziliidul tore tava võtta igal
aastal kaasa üks noor muusik ja aktiivne jazziliidu liige, et anda talle uusi kogemusi ja võimalusi kontakte luua. Et jazzivallas sünnibkoostöö
paljuski just muusikute ja korraldajate endi
initsiatiivil ning klassikalist vahelüli agentuurmänedžment on vähem, siis on „jazzahead!”
kindlasti koht, kus vahetult ideid arutada ja n-ö
õigete inimestega tuttavaks saada.
Juba messi esimesest õhtust oli selge,
et Eesti Jazzliit ei pea tutvustama oma tegevust ega tõestama tõsiseltvõetavust. Uustulnukal võib olla keeruline messi virvarri sisse
elada, aga kui olla aasta ringi rahvusvaheliselt
aktiivne, eristuvad terad sõkaldest vaevata.
Kuna eestlased kuuluvad Euroopa jazzikorraldajaid ühendavasse Europe Jazz Networki, teevad regulaarset koostööd nii muusikaõppeasutuste kui klubide ja festivalidega, siis tuntakse
Eestit kui usaldusväärse tööstiiliga partnerit ja
riiki, kus on andekaid muusikuid. Väga head
vastukaja kuulsime tänavuse Tallinna muusikanädala (TMW) kohta mitte üksnes Tallinna

külastanud delegaatidelt, aga ka korraldajatelt
ja muusikutelt, kes olid TMWst kuulnud kolleegidelt ja avaldasid nüüd soovi seda külastada.
Meie visiitkaardiks Bremenis on kujunenud Eesti jazzi kogumik, mis anti tänavu välja
duubelplaadina ja sisaldab muusikat 25 koosseisult. Juba enne messi võtsid mitmed muusikaajakirjanikud meiega ühendust palvega tuua
konkreetsete muusikute uudisloomingut või
lihtsalt Eesti jazzi uuemaid plaate, et nad saaksid neid oma raadiosaadetes või ajakirjades
kasutada. Euroopa jazziajakirjanikke ühendava
Europe Jazz Media grupi igakuisesse plaadiedetabelisse on jõudnud Eesti muusikute plaadid
kahel korral.
Kui analüüsida messi esimesi tulemusi,
siis tänavu tekkis olulist lisa nn bändivahetustele. Laienes geograafia ja tekkis uusi huvilisi,
kes soovivad Eesti gruppidele oma piirkonnas
kontserte korraldada ning keda ka Eesti Jazzliit
on valmis Eestis võõrustama. Jazziliiduga võttis
ise ühendust mitu väga mainekat jazzifestivali,
kellel on juba selge, keda meie muusikutest
kutsuda oma festivalile. Eestlastega on arvestatud ka paaris uues rahvusvahelises projektis,
mille esimesed tulemused peaksid publikuni
jõudma hiljemalt 2014. aasta alguses. Taktika

„olla pildil ja alati professionaalne” on kandnud vilja.

Jazziliidu juhatuse liige: „Julgen öelda, et jazziliidu tööd jõudsin Bremenis kolme päevaga teha rohkem, kui
olen osanud teha aastaga Eestis. Siin on palju
võimalusi tuleb neist lihtsalt kinni haarata ja
inimestega suhelda. Suur töö seisab küll veel
ees: saadud kontaktid üle vaadata ja uurida,
kes millest huvitatud oli ning siis tööle hakata.
Eestil on oluline olla kaardil ja protsessides
sees, sest nii näeb kõige paremini, kus ja kuidas üldse kokkulepped sõlmitakse. Oluline on
ka see, et meie kohaloluga hakatakse juba harjuma ega vaadata meid enam kui tundmatuid
outsider’eid, vaid pigem kui tärkavat muusikariiki, kellesse suhtutakse üldiselt viisaka lugupidamisega.
mulle kui muusikule tõi „jazzahead’i” kogemus tagasi usu millessegi, mis hakkas juba
kaduma. Vabakutselisena, kes peab end kogu
aeg n-ö müüma, läheb enamik minu juttu ju
vastu halle kivimüüre. Bremenis kogesin, et
on inimesi, kellele läheb korda, mida mina ja
paljud teised teevad. Tuleb näiteks ajakirjanik
Poolast, kes on tutvunud eesti muusikaga ja on
sellest väga heal arvamusel, ning ütleb, et kui
mõnel Eesti jazzkollektiivil on tulemas Poolas
kontsert, millest oleks hea kirjutada, siis võib
temaga alati ühendust võtta. Sellised kohtumised sisendavad lootust, et inimesed, kes on valmis aitama, on ikkagi olemas, nad tuleb ainult
PeeDu kass, kontrabassist, Eesti

–

üles leida.
Kui showcase’e kuulasin, siis midagi otseselt
pahviks ei löönud. Ükski Eesti bänd Euroopa
showcase’ile küll ei pääsenud, kuid kindlasti
mitte taseme pärast konkurents on lihtsalt
tohutu ja valik sageli kergelt poliitiline. Tore oli
tõdeda, et me ei pea eesti taset häbenema.”
–
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„Bajadeeri” mitu palet
Toomas Edurjäi „Bajadeeri” lavastades truuks klassikalisele tantsule, mõtles kvaliteedile, puhtusele ja stiilile.
Nii nagu Estonia teatrimaja seisab sajandat aastat keset linna kui ankur, mille ümberkavandatakse uut ja lammutatakse vana arhitektuuri, on
ka selle hoone sisu siinse kultuuriruumi teljeks.
estonias eile esietendunud ballett „bajadeer”
loob mitmekülgse kohtumispunkti: Toomas
Eduri lavastajavisioon kõrvutub Marius Petipast
alguse saanud klassikaga, inglise kunstniku
Peter Docherty ruumiline atmosfäär dirigent
Risto Joosti häälestatud Ludvig Minkuse helimaailmaga.

Toomas Edur,
„bajadeeri” lavastaja

Mida tegite „Bajadeeris” Petipa originaaliga
võrreldes teisiti?
Kui palju on Petipa originaalist alles, me ei tea,
„bajadeeri” on nii palju kordi ümber lavastatud. Püüdsin teha lavastuse lühemaks, luua
nüüdispublikule dünaamilisema, selgema ja
loogilisema tõlgenduse.

Minu assistent, Maria teatri endine solist
Jevgeni Neff aitas mind detailidega, mis on

Peterburi tantsuilmas veel säilinud. Ta teab,
milline on traditsioon ja millest see tuleneb.
Mõne asja kohta, mille olin ümber muutnud,
ütles ta, oo, Eesti Petipa. Talle meeldib, et mul
on oma nägemus loo tõlgendamise, tantsujooniste ja liigutuste osas. mõne asja kohta
näiteks lõikasin ma misanstseene välja ütles
ta aga, et seda ei ole me Venemaal harjunud
nii nägema, see ei vasta traditsioonile. Kõlab
paradoksaalselt, sest Neff on kaua tantsinud
Maria teatris, mille traditsioon ongi olnud
misanstseene lühendada, et oleks tantsulisem.
Seega, kindlaid reegleid pole, vaatenurk sõltub
sellest, kes on millega harjunud.
Peamine oli leida nüüdisaja inimesele
kohane loogika, teha „bajadeeri” atmosfäär ja
idee huvita va maks ja dünaamilisemaks. Aeg on
vahepeal edasi läinud: tänapäeva inimene teeb
kümmet asja korraga, info vastuvõtt on praegu
palju kiirem.

Toomas Edur tahtis teha suure klassikalise lavastuse, n-ö patška-balleti, ja nii langeski valik „Bajadeerile”.

selga istub. Muidugi peab kunstnikul olema
selle kõige vastu endal suur huvi.

–

–

Miks otsustasite võtta just „Bajadeeri” Estonia repertuaari?
Tahtsin teha suure klassikalise lavastuse, n-ö
patška-balleti. arvan, et seda on tarvis nii meie
tantsijaile kui ka publikule. „Paraadi” pole,
pigem on tähelepanu suunatud tunnetele ja
suhetele.Tõin esile ka selle, et ajal, kui „Bajadeer” loodi, hakati naiste positsioonist ühiskonnas rohkem rääkima. Aktuaalne on see
tänaseni: musklites mehed on tugevamad,
mis annab neile justkui õiguse füüsiliselt nõrgemaid naisi kamandada, ehkki tegelikult on
tugevamad just naised, sest suudavad meeste
sellise käitumisega hakkama saada.
Lavastuses olulisel kohal on indiapärased
rituaalsed pulmasallid, kasutan nende sidumist
läbiva teemana. Erisugused sallid tähistavad eri
tegelasi. See on publikule vajalik arusaadavuse
hõlbustamiseks, visuaalse seose loomiseks.
Kuidas panite kokku lavastusmeeskonna?
Kunstnikutööd tegema kutsusin Inglismaalt
Peter Docherty, sest ta on oma pika karjääri
kestel teinud väga kauneid lavakujundusi ja
töötanud koos oma ala tippudega. Ka Estonia
kostüümi- ja dekoratsiooniala inimestel on
rõõm koos temaga tööd teha. Peter Docherty
pole pedant, kes nõuaks näiteks mingit kindlat
kangast, ta on valmis tegema kompromisse,
otsima võimalusi, kuidas teha niimoodi ja sellest, mida meil on parasjagu poes saada.
„bajadeeri” valguskunstnik on Tiit urvik,
temaga klappis koostöö juba „modigliani neetud kunstniku” tegemisel. arutasime temaga
lavastuse stseenide kaupa läbi, et tal oleks atmosfääri loomiseks kõigest täpne ettekujutus.
Võimalust mööda üritan kasutada oma
teatri inimesi. Kahjuks on Eestis vähe selliseid
suuri kunstnikke, eriti kostüümide osas, nagu
oli Eldor Renter. Ei ole kedagi võtta, kes kasvataks suure lavastuse, annaks sellele omalt
poolt palju juurde, enamik kunstnikke teeb
ikka pigem abstraktseid ja kergemaid lavastusi. See on peen värk, mida õpitakse aastaid,
et saada aru, kuidas patška või üldse kostüüm
–

Kuidas on lood tantsijatega, kas mõtlete
pikalt, kes mingi rolli saab?
Kes mulle suurema kommikarbi toob, see rolli
saab. Mõistagi oli see nüüd nali. Eks ma vaatan,
kes sobib, kes on võimeline ja kellele mingi
roll klapib. Valin repertuaari selle järgi, keda
mul on trupist võtta. Meil on poole vähem
soliste kui näiteks Soomes, aga saame ikkagi
hakkama. Kogu Eesti peale on kaks solisti, kes
on suutelised tantsima „Luikede järve” peaosa. Kui nüüd mõlemal juhtus olema trauma,
pidime kutsuma kaheks etenduseks baleriini
Valgevenest.

Vahel näevad tantsijad ennast hoopis teistmoodi, kui seda teatri juhtkond kõrvalt. Olen
nendega siis aus ning üritan nende arengut
suunata ja rääkida. Vahel ei loe, et suudad
samme teha, ka rolli iseloomu mõttes peab
tantsija sellesse sobima. Võib-olla mõni on
mugav ja ootab rolli, et siis hakkab pingutama,
aga teater ei ole ju terviseklubi. Inimesed võtavad asja nii erinevalt. Kui näen, et keegi on
midagi väärt ja tahab teha, annan ma võimaluse. nii see käib pead ise tahtma ja ennast
tõestama. Meie ühiskonnas on liiga levinud
suhtumine, et kõik peab tulema lihtsalt, lihtsalt peab vedama. Ei pea vedama, edu taga on
raske tööd see kehtib igal alal.
–

Kuidas on lavastamisperioodil muutunud
n-ö emotsionaalne temperatuur?
„modiglianit” lavastades ei teadnud ma tõesti,
mis sealt välja tuleb, sest kõike tuli alustada
täiesti nullist. Ei teadnud ka seda, kuidas publik reageerib. „bajadeeri” puhul teadsin ma
täpselt, mida teen, ja seepärast oli närveerimist vähem. Seekord oli siis natuke rahulikum.
Kindlust andis ka veendumus, et tuleb jääda
truuks klassikalisele tantsule, mõelda kvaliteedile, puhtusele ja stiilile. Selles mõttes võib
lavastus meeldida või mitte, aga ei saa öelda,
et see oleks halb.
Estonia trupp on rahvusvaheline. On sellest
tekkinud ka kultuurikonflikte?
Neid konflikte on ühiskonnas alati ja igal pool.
Rahvusvaheline trupp on tänapäeval tavapärane nähtus. Estonia trupis polegi nii palju
rahvusi esindatud kui näiteks Soomes: meil on
kümnest solistist kaheksa siinse balletikooli
kasvandikud, seal aga kahekümnest kolm või
neli pärit sealsest balletikoolist. Vaja on järelkasvu, selleks et balletikool oleks populaarne,
peab seda rasket tööd tunnustama. Sellega
kaasneb prestiiž. Paljud tahavad saada poplauljaks eestis on mitusada poplauljat, aga ainult
kaks luike.
–

–

Kas „Bajadeeri” lavastamisprotsess on too-

nud raskusi, mõne esialgu ületamatuna
näiva probleemi?
Kogu aeg toob, iga päev, aga ma ütlen alati, et
me saame hakkama, selleks peab lihtsalt olema
motiveeritud. Lavastuste väljatoomise protsess
on estonias läinud sujuvamaks: minu kunstilise
juhtimise esimesed aastad olid ikka väga emotsionaalsed, kõik juhendasid ja jooksid. Nüüd
on kollektiiv rahulikum. Mina ka. Muutunud
on usalduse tase. Võib-olla ma näisin alguses
kergemeelne, sest enamasti naeratan kõigile
sõbralikult, ehk inimesed ei saanud aru, et
mul on tõsi taga. See ei ole justkui professionaalne, kui ei kõnni ringi tõsise näoga. Aga ma
olen kindel selles, mida teen. Olen ise tantsijana näinud palju lavastusi ja lavastajaid, tahan
tuua siia seda, mida peetakse globaalselt heaks
maitseks. See nõuab distsipliini ja selle saavutamine võtab aega.
Kas proovide käigus on mõni tantsija ülla-

tanud?
Kui inimesed üritavad ja proovivad, on see alati
hea. Kuna Alena Škatulal on trauma, tantsis esietendusel Nanae Maruyama. Talle on see suur
samm, varem pole ta nii suurt rolli veel tantsinud. Laval peab olema isiksus, peab valdama
kõike, nägema, mis või kus sa oled, elama koos
teistega etenduses sees. Ta on tubli, siiamaani
on kõik hästi läinud.

Peter Docherty,
„bajadeeri” kunstnik
Milline on teie meelest Estonia „Bajadeeri”
põhisõnum?
Tegemist on üsna traditsioonilise lahendusega,

me ei dekonstrueerinud ega ehitanud seda
ümber. Mulle on see lugu poliitiliselt väga ajakohane: rikas rõhub vaest. Kõike seda näeb ka
tänapäeval.

Kuidas te oma kunstnikutööd ette valmistate?

Teatritekst on oluline, samuti ka tantsijad.
Kunstnik ja lavastaja on teatriajaloos võrdlemisi uued nähtused: kui minna tagasi XIX
sajandisse või XX sajandi algusesse, siis oli väga
vähe tänapäeva arusaamale vastavaid lavastajaid. Toonased lavastajad fikseerisid üksnes
lavalise liikumise, nüüdisaja lavastajate ja ka
kunstnike ülesanded on palju suuremad ja mitmekesisemad. Tol ajal töötas lavastusega viiskuus kunstnikku: üks tegi metsa, teine palee.
Idee ühest tervikust on võrdlemisi uus. Minu
arust on lavastaja ja kunstniku roll lahustuda
lavataguseks etendust toetavaks jõuks. Vahel
võib kohata ka lavastajaid ja kunstnikke, kes
trügivad esiplaanile, otsekui hüüdes „Vaadake
mind, vaadake mind!”, ning esinejatel tuleb siis
enda nähtavaks tegemisega palju vaeva näha.
Lavastuse alusteksti analüüsin ma väga
detailselt, uurin ka, mida tegelased üksteise

ERIK NORKROOS

kohta räägivad. Teen märkmeid, elan kõigesse
nii sisse, et see tekitab minus resonantsi. Alati
kaalun ka alternatiivseid võimalusi, kuidas mingit asja lahendada. Olulised on arutelud lavastajaga, et mõista, mida me tegema hakkame.
„bajadeeri” puhul võinuksime minna ka teist
teed pidi, lugu dekonstrueerida, ent loobusime sellest, püüdsime olla XIX sajandi esteetika suhtes kannatlikud.
estonia „bajadeer” on esimene lavastus,
mille kavandasin otsast lõpuni arvutis. Kogesin täiesti uut tööstiili, see mõjus mulle väga
vabastavalt nagu uus algus, uue armastuse
leidmine.
–

Kas lavastust ette valmistades mõtlesite ka

publikule, sellele, millised võiksid olla eesti

inimeste esteetilised eelistused?
Inimesed on inimesed, kõigil on enam-vähem
ühesugused põhiemotsioonid. Siiski arvan,
et publikule tuleb mõelda: vastutusele publiku ees, loole, mida hakata talle jutustama,
ning sellele, et ise esiletükkimise asemel luua
loo jutustamiseks mõjus raam. Kaalun küll
kõike hoolikalt, aga kuidas ma saaksin teada,
missugune on eestlaste maitse. Võib-olla on
mul mingi ettekujutus, milline on eurooplase
maitse, aga sedagi vaid üldjoontes. Asju tuleb
teha nii, nagu sa seda ikka teed, iseenda tõde
järgides. Üleolev oleks öelda, et lavastuse
kujundus on tehtud mingit rassi või rahvust
silmas pidades.
Milline on teie tööstiil? Kas teil on alguses
mingi üldine idee, mis katab kõike, ja siis
lähete detailsemaks, või alustate kuskilt ja
vaatate, kuhu protsess teid edasi juhib?
Teen palju eeltööd, mulle on see nagu turult
toiduainete ostmine. Seejärel toon need koju
ja panen kokku, transformeerin toiduks. Kui
keegi teine ostaks turult täpselt samu puu- ja
köögivilju, oleks tulemus ikkagi hoopis midagi
muud.
Teen küll põhjaliku eeltöö, aga ei jää sellesse kramplikult kinni. Mõtlen, mida lavaruum
vajab, milline on stseenidevaheline kontrast,
seejärel teen joonised ja kavandan maalingud. Alustades vaatan, kuhu see protsess mind
juhib. On inimesi, kes on oma valikutes ja otsustes hästi pedantsed, aga mina arvan, et oluline
on loomingulisus ja oskus kasutada kõike, mis
ette juhtub ja on saadaval. Vahel teatris tulevad
õmblejad lagedale lahendustega, mis erinevad
minu algsest kavast. Siis on oluline võtta samm
tagasi ja vaadata võib-olla see ongi hea idee?
Arutelu rikastab alati.
–

Kas tajute lavastuse sünniprotsessis emotsionaalse temperatuuri muutumist?
Inimestele meeldib kujutleda, et millegi loomiseks peab kunstnik olema viidud viimase
piirini ja ainult selles staadiumis saab midagi
luua. Nii ei saavuta midagi. Tuleb lihtsalt teha

ära kõik vajalik ning jätta siis tulemus kõiksuse

hooleks. Tahe alati olukorda oma kontrolli all
hoida, räusates seda siia-sinna sikutada, ei anna
minu meelest mingit tulemust. Inimesi koostööle õhutades saab saavutada palju rohkem.
Olen töötanud lavastajaga, kes ütles esimesel
kohtumisel, kus iga koorilaulja seisab ja mida
seljas kannab selline lähenemine on pigem
vanamoeline. Olen aga töötanud ka noore
lavastajaga, kes oli küll kursis, millest lavastuses räägitakse, aga hakkas alles proovide käigus
lahendusi otsima. Töötamiseks on mitmesuguseid viise.
Ooperimajades töötamisel on ka see aspekt,
et kõik käib pika ajakava alusel. „bajadeeri”
esimesed kavandid esitasin möödunud aasta
mais, siis oli kõik alles kaugel ees. Kui nüüd
alustaksin, tuleks lahendus ilmselt teistsugune.
Üks mu kunagine õppejõud ütles, et kujunduse
loomine on nagu kurb armulugu: käid läbi kogu
protsessi, aga pärast pulmi laseb pruut kellegi
teise juurde jalga. See teine on publik, pärast
esietendust pole sind enam vaja.
–

Sergei Upkin,
„bajadeeri” üks peaosatäitjaid
Milline teema on „Bajadeeris” teile kõige
tähtsam?
See ballett on armastusest. Pühast armastusest.
Kui sellises armastuses valetad, järgneb sellele
karistus. See on peateema.
Kuidas te Solori rolliks valmistusite?
Esiteks valmistusin iseseisvalt, lugesin rohkem
kui sada aastat tagasi kirja pandud libretot. Vaatasin eri variante lavastustest, mis kõik baseeruvad sellel libretol. Lugesin ka raamatuid, mis
„bajadeerist” pärast selle väljatulekut kirjutati:
siis ilmus palju väljaandeid, mis seletasid, mida
see või teineasi tähendab.
Hoolega tuleb kuulata lavastajat, mida ta
täpselt kavatseb teha. Praegusel juhul tegi
ta balleti küll algsel kujul, ent lisas sinna oma
mõtteid. Kui mulle vahel tundub, et mõnda
asja võiks teha teisiti, siis pakun selle lavastajale välja. Kuita näeb, et see on loogiline ja asjal
mõte taga, kasutan seda oma rolli loomisel.
Kas tunnete end klassikalist balletirolli
tehes interpreedi või loojana? Kas klassika
võib ka piirata?
Klassikalisse balletti saab alati panna sisse oma
individuaalsust. Ka ooperilibretos või draama-

lavastuse aluseks olevas näidendis on palju ette
kirjutatud, see pole vaid balletiga nii. Tähtis on
hoida stiili ja mõtet, mis sellesse balletti on
pandud.
Kas kasutasite Solori rolli loomisel ka midagi

oma elust?
Ma panen rolli alati midagi isiklikku, midagi,

mis seostub minu elu või mõtetega. Näiteks
„bajadeeri” viimase vaatuse koht, kus tulen varjude riigist, on mulle nagu unistus, miski, mida
tahan, aga mida ma kunagi kätte ei saa.
Rohkem saab seda isiklikku panna draamaballetti. „bajadeer” on klassika ja loodud
romantilises stiilis reaalsus seguneb unenäolisega. Naised võib-olla oskavad sellesse rohkem
isiklikku panna.
–
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Tantsukujundite looja
Estonia teater tähistas galaetendusega Mai Murdmaa 75. sünnipäeva.
Heili Einasto
„Tants peab olema kujundites. Mis sa sinna
sisse paned, on su enda asi, aga tants peab rääkima kujundites, alluma kujundile. [---] Kujun-

did tuleb laval läbi tunnetada. Kui see kaob
ja jäävad vaid alasti liigutused, siis see ei ole
enam kunst,” on öelnud mai murdmaa.1
Minu tutvus nüüdisaegse mõttega tantsukunstis sai alguse Mai Murdmaa loomingust.
Just tema balletid olid need, mis kujundasid
arusaamu tantsukunsti võimalustest, väljendusviisidest ja mõttest. Murdmaa teoste kõrval oli Estonias muidugi teistegi koreograafide
töid ja mõnikord õnnestus Soome televisiooni
kaudu näha mujal maailmas toimuvat, ent
mingiks sisemiseks mõõdupuuks said ikkagi
Murdmaa lavastused. Kuni need muutusid
enesestmõistetavaks, omamoodi vaikimisi
väärtusteks ja sellega ehk ka igapäevaseks ja
tavaliseks. Kulunukski, sest need olid kogu aeg
olemas ja silma ees.
Ja siis ühtäkki neid enam ei olnud. Murdmaa loomingust sai Eesti tantsulavadel juhukülaline, tema tantsulavastused olid sama
haruldased nagu nõukogude ajal lääne koreograafide looming.Tasapisi on hakanud tekkima Estonia teater tähistas rahvusvahelist tantsupäeva Mai Murdmaa loomingut näidates ja pidas
ühtlasi ka tema juubelit.
PEETER LANGOVITS PM SCANPIX
nälg Murdmaa loomingu järele, selle järele, sellega
45
aastat
Anna
tagasi kirjutasid
millest juba
Võimalus esitada eesti ühe väljapaistvama tead täpselt, mis sinna sobib ja mis mitte. Nii
Ekston ja Lea Tormis: 2 Mai Murdmaa usaldab koreograafi loomingut näitab ehk meile mujalt jääb ära konstrueerimine, mis tihti balletis
väga tantsu väljenduslikke võimalusi, tantsu
tulnud balletiartistidele, et siinne ballett pole
toimub.7 Koreograafiline tekst peaks sündima
kujundlikkust; ta eelistab head ja huvitavat üksnes „odav” allhankemaa, millel puudub
mitte kombinatsioonina olemasolevatest liimuusikat ning avab selle najal, sümfoonilise koreograafiline minevik ning mis ostab sisse gutustest, vaid liigutustest, mis sünnivad seestantsu kaudu inimese sisemaailma ja kujutab
mujal tehtud tantsuloomingut, et selle kaudu
mise vajaduse sunnil. [...] Näen balletti assottema psüühilisi seisundeid; Murdmaale on
tõestada oma väärtust; et siingi on hinnaline ja siatiivse vormi ja sisu mänguna sümfooniana,
inimese keha täiuslik instrument ning tänu korduvat esitamist väärt balletirepertuaar, mis mis ei kanna konkreetset süžeed, kuid siiski
sellele pakub ballett palju nii emotsioonidele võiks vabalt konkureerida mis tahes rahvusvakannab konkreetset ideestikku.”8
Ajal, kui igaüks on koreograaf, igaüks tuleb
kui ka mõttetegevusele. See kõik tundub enehelise suurkuju omaga.
sestmõistetav ja ometi see nii ei ole ajal, kus
Tsiteerin jällegi Lehti Metsaalti, Mai Murdlavale ja jätab sageli liigutused loomata või
maa kadunud sõpra, kaasaegset ja loomingu vastupidi, ainult kombineerib neid, on Murdväga erilaadsete koreograafide looming on hiimaa seesmise vajaduse sunnil sündiv liikurekliki kaugusel, saavad selgemaks Murdmaa austajat, kes on minu arust kõige paremini
ballettideväärtused, tema loomingu omapära suutnud iseloomustada koreograafi: „Mai mine igati oluline. Tants ei ole mitte üksnes
ja individuaalsus.
Murdmaa on oma balletilavastustes ühel ajal kujutluspilt või mõte tantsust, vaid liikumise
skulptor ja graafik. Iga liigutus iseenesest pürib
ja keha kunst. Hirmust narratiivi ees on paljud
Nii on kiiduväärt, et Estonia teater tähistas rahvusvahelist tantsupäeva Mai Murdmaa lõpetatusesse, skulptuurne lõpetatus väljentänapäeval laval olevad „tantsuteosed” sedaloomingut näidates (ja pidas sellega ühtlasi
dab juba teatud tunnet, emotsiooni; joonte võrd fragmentaarsed, et neist kipub mõte
ka tema juubelit), seda enam, et suuremat
graafiline arendatus ja mitmekesisus viib kaduma minema. Jutustus on tähtis, tuleb
osa Murdmaa tantsuloomest internetist ei mõtte lõpuni või süvendab seda. Ja muidugi,
vaid aru saada, et jutustus ei tähenda üksnes
leia. Kavas olid 1990. aastatest pärit pikemate kõige tähtsam mitte ühtegi formaalset või sõnadesse valatavat lugu, vaid võib olla väljenballettide („Don Juani mäng”, „Kuritöö ja karisillustratiivset pööret, painutust, žesti [...] Liidatud ka värvides, liigutustes, helides jutustus”, „Surma ja sünni laulud”, „maarjamaa gutused kasvavad kujundiks, kujundid saavad tus tähendab eelkõige seostatust, tervikut,
sageli sümboolse tähenduse”.4
lunastus”) katkendid või uuemad lühivormid,
sidusust, konkreetset ideestikku. Jutustus ei
mis kinnitasid juba öeldut. Muusikavalikus olid
Mai Murdmaa oli üks esimesi koreograafe pea tingimata olema konkreetse süžeega, on
Fryderyk Chopin, Pjotr Tšaikovski, Astor PiazTeise maailmasõja järgses puritaanlikus Nõuka abstraktseid lugusid.
zolla, Karlheinz Stockhausen, Arvo Pärt, Kuldar kogude Liidus, kes rääkis balletilaval söakalt
„abstraktne mõtlemine on iseloomulikmai
Sink, The Spinning-Wheels Drive band, esitaseksuaalsusest kujundlikus ja rikkalikus Murdmaa kogu loomingule. Tema töödes on
jaiks Tallinna balletikooli õpilased, Vanemuise tantsukeeles, mis iial ei laskunud rämedasse
sügavad filosoofilised alltekstid, mis on saanud
ja Estonia balletisolistid, kellest vaid üksikud
naturalismi. Lõik „Don Juani mängust” tänaüldistuse mõõtmed. Mai Murdmaa mõtlemise
on Murdmaa loomingut varem esitanud.
vuse Ergo preemia laureaadi Olga Rjabikova ja keskpunktis on alati Inimene ning tema otsingud, siseheitlused ja püüdlused määramaks
Lehti Metsaalt on kirjutanud: „Ballettmeismaksin Tšukarjovi esituses ning „malagueña”
ter mai murdmaa põhitõeks on eelkõige kogu
Nadežda Antipenko, Anatoli Arhangelski ja oma kohta sessinatses maailmas,” on kokku
kunst algab individuaalsusest. Ainult indiviEesti Rahvusballeti tantsijate esitatuna tõenvõtnud Pille Palm.9
duaalsus väljendab midagi.”3 Koreograafi indidavad Murdmaa seisukohta, et „tantsijad on
Mai Murdmaa loomingu käekäiku vaadates
viduaalsus saab esile tulla üksnes tantsija isikuteiste kunstnikega võrreldes laval vähem sektabasin end jälle mõttelt, kui kerge on kaotada
pära kaudu. Jateiselt poolt: tantsija individuaaltantsuloomingut. Piisab sellest, kui kaovad
suaalsed, justkui puhastunud, sest nad transsus saab areneda üksnes huvitava ja isikupärase poneerivad oma seksuaalsuse täiesti uude kvainimesed, kes seda (oma kehas) mäletavad
koreograafia korral. Kõnesolev balletiõhtu oli
liteeti tantsu vormi. [...] Kui ongi seksuaalsus, mäletavad mitte üksnes liikumisjadasid, vaid
selle ilmekas näide. Siiani on Jonathan Hanks siis puhastunud”.5
seda mõtet ja atmosfääri, mida need tantsusilma paistnud värvikate karakter- ja koomiMurdmaa looming pole „mugav”. Isegi kombinatsioonid kannavad. Ajal, kui artistid
pealtnäha lihtsad muinasjutud on mitmeliste rollidega, nüüd korraga Kuldar Singi „ave
vahetavad truppe, kui rahvusvahelisus hakkab
mariale” loodud koreograafiline meditatsioon. plaanilised ja seal esitatakse valusaid küsimusi üha enam tähendama ka ühtesid ja samu balHanks ei tantsinud mitte üksnes käte ja jalgainimeksistentsi kohta (nagu see on ka juba letilavastusi (koos kujundusega) eri lavadel,
on kerge kaotada oma isikupära, mis põhineb
dega, vaid kogu olemusega; mitte üksnes muumainitud teostes). Ehk on just see „ebamusika järgi, vaid ta ise muutuski muusikaks; helid gavate” ja tõsiste teemade käsitlemine üks oma (tantsu)ajalool ja balletirepertuaari tundelasid tema kehas, koreograafia andis mõttele põhjus, miks Murdmaa looming on peaaegu misel. Eesti Rahvusballeti juhtkond näib seda
ja emotsioonile füüsilise vormi ning see kõik
varjusurmas olnud? Kui balletti nähakse üksmõistvat tänavu novembrisse on kavandatud
nes kultuurse ajaviitena ja kaunite kehade mai murdmaa uus lavastus „Petruška”. Jääme
kokku oli mitmekihiline palve.
Tegelikult tantsib kogu Estonia trupp
drillitud liikumisena meeldiva muusika saatel, ootama!
Murdmaa loomingut teisiti kui aastaid tagasi: on „Kuritöö ja karistuse”, „meistri ja margarita” 1 maris meiessaar, intervjuu mai murdmaaga. eesti
toona kasvasid tantsijad Murdmaa loomingu
või „Krati” teemad liiga kriitilised, need väljenPäevaleht 23. V 2009.
najal, praegused tantsijad, kellest suur osa on
davad liiga teravalt, liiga ihuliselt ja seega ka 2 anna ekston ja Lea Tormis, Küpsus. noorte Hääl
6. VI 1968.
tulnud väljastpoolt Eestit, esitab seda samasuvahetult tänaseid valupunkte. Murdmaale pole 3 Lehti metsaalt, eskiisid portreele. Kultuur ja elu
guse tundega, nagu mis tahesteise koreograafi ballett iial olnud meelelahutuslik, „paraadlik 1971, nr 3, lk 14-15.
4 Samas.
oma. Ühest küljest on see hea, sest pole enam
pepskunst”,6 vaid ta on igas oma lavastuses, ka
5 Vahur Värk, monoloog: mai murdmaa. Õhtuleht
oma
kaasaja
enesestmõistetav ega kulunud ning pakub kõige intiimsemas, väljendanud
14. IV 1993.
soove, mõtteid ning eesmärke rikkas liigutuste
esitamispõnevust ja avastamisrõõmu, ent on
6 Lehti Metsaalt, Eskiisid portreele.
7 Tui Hirv, Tähtsaim on mõte, idee. Intervjuu Mai
ka oht, et kaob midagi raskesti sõnastatavat, keeles.
murdmaaga. eesti Päevaleht 31. III 2008.
mai murdmaa on rõhutanud: „Liigutusi ei
kuid siiski olulist kodune tunne, mis tuleneb
8 VahurVärk, Monoloog: Mai Murdmaa.
maailmaühisest (tantsu)taustast ja jagatud
mõelda välja. Idee tekitab atmosfääri. Selle 9 Pille Palm, aina otsida on huvitav ja kurnav. eesti
järgi valid keele ja vormi. Kui tekib atmosfäär,
tunnetusest.
Päevaleht 31. III 1998.
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Kuidas tunnete, kas see roll sobib teile
psühholoogiliselt jafüüsiliselt?
Seda, kas see roll mulle sobib, ei saa ma ise
öelda. Saan öelda vaid, et see on ballett, mida
tahtsin tantsida, ning nüüd see võimalus tuli.
See roll oli mu unistus. Kas roll sobib mulle
või mitte, seda ei tea, aga teen kõik, et sobiks.
Tahan väga seda osa tantsida.
Kuidas te ennast tantsimiseks motiveerite?
Tunnen, et mulle meeldib tantsida, ja tahan
teha seda järjest paremini. Vahel tundub, et
ongi juba üsna hästi, aga pärast videost näed
ikka, et on seda, mis ei meeldi. Mingid tehnilised asjad ei anna rahu.
Hoian meeles seda tunnet, mille annab lavaline ekstaas. Seda ei koge alati, aga see motiveerib. Paljud ütlevad, et tahavad publikule rõõmu
pakkuda, aga mina seda nii ei taju. Kui minus
tekib ekstaatiline energia, kandub see kindlasti
ka publikuni. See on nagu narkootikum: kui
oled korra kogenud, siis tahad aina rohkem.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Küsinud Maris Kerge
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Teater peab püüdlema liiglihata keele poole
Hispaania silmapaistvamaid näitekirjanikke Juan Mayorga: „Kõikidest kunstiliikidest võimaldab teater
kõige intensiivsemalt kujutada maailma, kus elame”
„esimese lugemise” sarja raames lugesid näitlejad Hendrik Toompere jr, Pääru Oja, Ivo Uukkivi ja Ain Lutsepp 7. mail Eesti Draamateatri
Maalisaalis Juan Mayorga näidendit „Lõputu
rahu”. Ühtlasi esitlesid eesti Teatri agentuur ja
Hispaania Kuningriigi Suursaatkond eestis uue
raamatusarja „teater | näidendid” esimest, hispaania ja katalaani teatritekstidele keskenduvat köidet, kus on lisaks Mayorga näidendile
ka Lluïsa Cunillé „barcelona, varjude kaart”,
eduardo Galáni„Kahe lugu” ja Jordi Galceráni
„Leke”.
Juan Mayorga on sündinud 1965. aastal
Madridis ning ta on oma põlvkonna üks silmapaistvamaid hispaania näitekirjanikke. Tema
veerandsajandi jooksul kirjutatud näidendeid
on tõlgitud rohkem kui 20 keelde ja lavastatud
rohkem kui 30 riigis. Mayorga on õppinud ja
õpetanud matemaatikat ja filosoofiat viimases sai ta doktorikraadi väitekirjaga Walter Benjamini ajaloofilosoofiast. Seejuures kuulub ta
teatriajakirja Primer acto toimetuse nõukokku,
on teatri El Astillero üks asutajaliikmeid ning
seotud holokaustijärgse filosoofiaga tegeleva
uurimisrühmaga. François Ozoni film „Kodus”
(„Dans la maison”) põhineb Juan mayorga näidendil „Poiss viimasest reast” („el chico de la
última fila”). Kirjanik on veendunud, et kunsti,
seejuures ka teatri ülesanne on rääkida tõtt ja
esitada ebamugavaid küsimusi. See põhimõte
väljendub selgelt ka tema loomingus: „Himmelweg” („Himmelweg. el camino del cielo”)
käsitleb XX sajandi üht kõige valulisemat teemat holokausti, „armastuskirjad Stalinile”
(„Cartas de amor a Stalin”) lahkab mihhail bulgakovi, stalinistliku süsteemi represseeritud
kirjaniku kannatusi, „Darwini kilpkonnas” („La
tortuga de Darwin”) puudutatakse XX sajandil
inimkonda vapustanud sündmusi ning eesti
keelde tõlgitud „Lõputu rahu” („La paz perpetua”) keskne teema on terrorism.

„Himmelweg” Berliini lähedal ning ka Blumenberg on rongiga teel Berliini. Miks?
Ei saa kuidagi mööda Terentiuse tsitaadist:
„Olen inimene, midagi inimlikku ei pea ma
endalevõõraks”. Iga inimene on minu ligimene.
Kõik inimesed kõikidel aegadel on minu kaasaegsed. Killuke minust leidub selles Moskva
majas, kus Stalin Bulgakovi taga kiusab, ja killuke on ka Berliinis, mis lõhestab Euroopa.

Sinu näidendeid kutsutakse „ideeteatriks”.
Kuidas sa seda tõlgendad?
Teater on olemuslikult dialektiline, sellel on
erakordne võime ajendada mõtlema, isegi esitada küsimusi, milleks filosoof pole veel sõnu
leidnud. „Dialektilise” all ei mõtle ma üksnes
tegelaste dialooge, vaid sellele kunstiliigile
olemuslikku konfliktsust. Ja kõikide konfliktide
hulgas, mida teater võib valla päästa, pean eelkõige silmas neid, mis kujunevad lava ja publiku
vahel, ning neid, mis arenevad igas vaatajas.
Ja mis kõige tähtsam: olen veendunud, et
teatri puhul on autori ideedest alati olulisemad
ideed, mis tekivad etenduse käigus vaatajate
peas. Selmet pakkuda lahendusi, täidab teater
oma filosoofilise ülesande, kui asetab vaataja
küsimuse ette.

–

Oled öelnud, et tekst teab alati rohkem kui
selle autor. Kas oled näinud mõnda oma
näidendil põhinevat lavastust, mis on sind
üllatanud, mis on sulle öelnud midagi sellist, mida ei teadnud oma teoses olevat?
Lavastajad, näitlejad, kriitikud ja muidugi
teatripublik on alati avastanud mu tekstidest
tähendusi, mis olid minu eest varjatud. Toon
paar näidet. esimene on seotud „Himmelwegi”
lavastusega Norras. Näidendi viimases stseenis
palub juut Gottfried oma tütart, ettoo täidaks
natsikomandöri soovija laulaks. Niisiis, norra
näitleja julgustas tüdrukut laulma, pannes käe
talle seljale. Selles iseenesest hoolivas žestis
võis aga näha ka marionetiga manipuleerivat
nukuteatri näitlejat. See mitmetähenduslik
žest, mida mina näidendisse polnud kirjutanud, kandis kogu näidendi tähendust ja oli
selle kokkuvõtteks. Teine näide on seotud ühe
lugejaga, kes leidis hiljuti seose „Keel kildudeks” („La lengua en pedazos”), ühe minu viimase ja „angelus novuse”, ühe minu varasema
näidendi vahel. See seos ei olnud mul kavatsuslik ja pani mu mõlemat teost uues valguses
nägema.

Sinu õpetajat José Sanchis Sinisterrat tunneb ka Eesti teatripublik. Milline on tema
mõju sinu loomingule ja ehk hispaania teatrile üldiselt?
Kahtlemata on José Sanchis olnud viimastel
aastakümnetel hispaania teatris oluline õpetaja ja teerajaja teistele näitekirjanikele, ent
tema mõju ei ole ainuüksi esteetiline, vaid ka
vaimne seeläbi, et ta on pühendanud oma teatriande ühiskonna teenistusse. Vaatajana olen
talle tänulik selliste suurepäraste teoste eest
nagu „ay, Carmela” ja „Lugeja tundideks” („el
lector por horas”). Ise pean teda ka erakordselt
suuremeelseks sõbraks.
Keda pead tänapäeva Hispaania kõige silmapaistvamateks näitekirjanikeks?
mind huvitavad paljud, aga kõige rohkem Lluïsa
Cunillé. Tal on väga isikupärane maailmanägemus ja kompromissitu kirjutamisstiil. Ta kirju-

tab alati sellest, millesse usub.

Juan Mayorga hinnangul on teater poliitiline kunst seetõttu, et see on kollektiivne looming,
see sünnib publiku osalusel ja muidugi eelkõige seetõttu, et teatri kaudu on võimalik
väljendada kriitikat ja luua utoopiaid.

PRESSIFOTO

Kas võid nimetada hispaania kirjanikke,
kes on sind inspireerinud ja sinu loomingut

mõjutanud?

arvan, et eelkõige

Cervantes ja Calderón. esimesega sooviksin sarnaneda, sest Cervantese
lähenemine on kriitiline, minetamata seejuures kaastunnet. Iseloomustan seda „Koerte
kõnelusest” pärit väljendiga: Cervantes „hammustab, aga ei vala verd”. Ja kahtlemata tajun
oma töödes jälgi Calderónist, kelle barokilik
maailmavaade on tänapäeva mõistmiseks
hämmastavalt elujõuline. Mulle tundub, et
minu näidenditel „Himmelweg” ja „Tuhaks
põlenud aed” („el jardín quemado”) on seoseid
tema „Elu on unenäoga”.

Paljudel juhtudel on sinu näidendid just
nagu valmid, mille tegelasteks loomad:
koerad „Lõputus rahus”, kilpkonn „Darwini
kilpkonnas”, ahv „Lumehelbekese viimastes sõnades” („Últimas palabras de Copito
de Nieve”). Mis on selle põhjus? Kas su näidendeisvõibkohata teisigi minevikužanrite
mõjutusi?
Minu esimene näidend loomadest enne „Lõputut rahu”, „Darwini kilpkonna” ja „Lumehelbekese viimaseid sõnu” oli „Koera sõna” („Palabra
de perro”), Cervantese „Koerte kõneluse” väga
vaba tõlgendus. Siis avastasin, milline poeetiline ja poliitiline väärtus on looma kujutamisel
laval. Ühest küljest annab loomast tegelaskuju
tohutu vabaduse peale kirjaniku ka lavastajale, näitlejaile ning lõpuks muidugi vaatajaile.
Teisest küljest saab looma personifitseerimise
kaudu väljendada inimese loomastumist, mis
on üks meie aja iseloomulikke jooni: paljusid
inimesi koheldakse justkui elajaid ja teisi kasvatatakse, et need käituksid kui elajad.
Peale selle usun, et minu teater on tugevalt
mõjutatud antiikkreeka ja barokkteatrist pean
silmas Shakespeare’i ja Hispaania kuldajastut.
Mõlemal juhul on teater seotud kokkutulemise
ja kujutlusvõimega. Nii on see ka mulle.
–

Madis Kõiv, üks silmapaistvamaid eesti näitekirjanikke, on hariduselt füüsik, Sanchis
Sinisterra on huvitatud kvantfüüsikast,
sina oled õppinud matemaatikat. Milline
on reaalvaldkondade seos teatriga? Kuidas
tuleb matemaatika näidendeid kirjutades
kasuks ja kas see inspireerib sind kirjutama?

Matemaatika on seotud kujutlusvõime ja sünteesiga. Matemaatik saab võimalikult lihtsate
mõistete kaudu aru väga keerulistest maa-

ilmadest. Näiteks ellipsi valem annab aimu
lõpmatuseni kujuteldavatest ellipsitest. Samamoodi moodustavad kujutlusvõime ja süntees
ka teatritöö tuuma. Parim näitleja on see, kes
annab oma tegelaskujust aimu ainsa žestiga;
parim stsenograaf manab vaatajate silme ette
tegevuspaiga, näiteks Tallinna linna, vaid ühe
ruumielemendi kaudu; parimad näitekirjanikud pean siinkohal silmas Tšehhovit väljendavad tegelaskuju, situatsiooni, isegi ajastut
üheainsa fraasiga.
–

–

Matemaatika on arendanud minu maailmavaadet ja kirjutamisstiili, see on õpetanud
kontsentreeruma ja otsima keelte sünteesi.
Olen ikka öelnud, et teater peab püüdlema
liiglihata keele poole, nagu see on omane
matemaatikale. Muidugi ei jõua ma oma loomingus kunagi sellise keeleni, aga ma püüdlen
selle poole.
Oled ka öelnud, et teatritegemine on alati
seotud poliitikaga, et teater on poliitiline
kunst. Kas käsitled mõnes teoses ka isiklikke teemasid?
Kui ütlen, et teater on poliitiline kunst, ei mõtle
ma barrikaadidele minema õhutamist. Minu
hinnangul on teater poliitiline kunst seetõttu,
et see on kollektiivne looming, see sünnib publiku osalusel ja muidugi eelkõige seetõttu, et
teatri kaudu on võimalik väljendada kriitikat
ja luua utoopiaid. Kõikidest kunstiliikidest võimaldab teater kõige intensiivsemalt kujutada
maailma, kus elame, ja kujutleda teisi võimalikke maailmu.
Kõik teosed on muidugi mingil määral
autobiograafilised. Kaks minu viimast näidendit puudutavad kahtlemata mulle väga lähedasi maailmu. „Jugoslaavlaste” („Los yugoslavos”) peategelased on baariomanik ja üks tema
klient. See teos on minu eluga lähedalt seotud,
sest minu vanaisal oli baar ja seetõttu tundsin
ka paljusid tema kliente. Teise näidendi „Intervjueerimiskunst” („el arte de la entrevista”)
peategelased on vanem daam, tema tütar
ja tütretütar kolm naist, kes on kõik mingil
moel minuga seotud. Loomulikult on mulle
väga lähedased ka õpetaja ja õpilane näidendis
„Poiss viimasestreast”, kirjutasin selle inspireerituna ühest keskkoolis õpetamise ajal saadud
isiklikust kogemusest.
–

Oled küll oma näidendeiskäsitlenud ka Hispaania kodusõda, aga väga sageli kirjutad
sündmustest, mis leiavad aset Hispaaniast
kaugel: „Armastuskirjad Stalinile” Moskvas,

Sõnal on sinu teostes väga olulineroll: välist
tegevust on vähe, sa ei kirjuta ka kuigi palju
remarke, vaid ehitad näidendid üles tegelaste dialoogile. Paljudel su tegelastel on ka
piiritu usk sõna võimesse maailma muuta.
Milline on su suheteatri teiste väljendusvahenditega?
Tegelikult lähtuvad paljud minu teosed mingist kujutluspildist. Sellel puhul püüan hoopis
näidendeis luua pilte, mis jäävad teisele poole
sõnu. Aga tõepoolest, sul on õigus, et sõnal
aga ka vaikusel on minu teatris väga suur
tähtsus. näidendites „armastuskirjad Stalinile”, „angelus novus”, „Tuhaks põlenud aed”,
„Ööloomad” („animales nocturnos”), „Poiss
viimasest reast” ning „Keel kildudeks” on tähelepanu keskmes usk sõna võimu ja samal ajal
täidab tegelasi ka hirm selle võimu ees. Seejuures usun, et keeleküsimus on oma olemuselt
ühtlasi poliitiline küsimus. Kes valib meie sõnu,
millega mõtleme ja suhtleme? Millisel määral
on keel, mida kasutame, meie oma ja millisel
määral on see meile peale surutud? Ma ei tea
–

–

ühtki teist kunstiliiki, mis võiks käsitleda neid
küsimusi teatriga võrreldava intensiivsusega
ja mis oleks võimeline uurima keelt, mida me
päriselt kasutame, ja näitama teisi võimalikke
rääkimisviise.
Aktiivse tegevuse kõrval näitekirjanikuna
oled õpetanud matemaatikat, dramaturgiat
ja filosoofiat, oled ka teatritrupi El Astillero
üks asutajaliikmeid. Mida sa praegu teed?
Umbes kolm aastat tagasi hakkasin tööle ühes
filosoofiainstituudi uurimisrühmas, kus juhatan seminari pealkirjaga „Mälu ja mõtlemine
tänapäeva teatris”, ning teen kaastööd projektis „Filosoofia pärast auschwitzi”. rajasin ka
oma väiketeatri La loca de la casa, kus söandan
proovida lavastamist. Teresa de Jesúsi teosel
„eluraamat” („Libro de la vida”) põhinev „Keel
kildudeks” on minu lavastajadebüüt.
Millest räägib näidend, mille kirjutamine
on sul parasjagu pooleli? Mis teemad sind
huvitavad? Kas eksperimenteerid ka eri
vormivõtetega?
Kirjutan praegu näidendit pealkirjaga
„reykjavík” („reikiavik”), mis käsitleb selles linnas palju aastaid tagasi toimunud male maailmameistrivõistlusi, kus osalesid Bobby Fischer
ja Boriss Spasski. Näidendis kerkivad taas üles
minu vanad teemad ja loodan, et ilmub ka uusi.
Vormist ei lähtu ma kirjutamisel aga kunagi,
vaid aitan teosel protsessi käigus leida sellele
sobiva vormi, mis erineb iga näidendi puhul.
„reykjavíki” puhul on osutunud peamisteks
tunnusteks malemängu reeglid ja külma sõja

atmosfäär.
Küsinud Piret Verte
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Veri vemmeldab, tulevik tuksub
Noortenädala raames näidati kinos Sõprus täiskasvanuks sirgumise filme.

Margit Adorf
14. maini sai noortenädala raames näha
kuut noortele suunatud menufilmi, millest
osa olid varem juba „Just filmil” linastunud
teosed.
Sirbis olen varem juba kirjutanud filmidest „Punane koer” ja „must õhupall”, need
on pigem perelood. Seekord vaatasin kolme
sarnase joonega filmi: „Keith”, „mässav noorus” ja „müürililleks olemise iseärasused”.
Need täiskasvanuks sirgumise lood räägivad
eri viisil armastuse poole püüdlemisest, tulevikuplaanidest ja lihalikust ihast. Kõiki kolme
filmi ühendab ka see, et need põhinevad juba
varem valmis olnud kirjanduslikel tekstidel,
need lood pole otsejoones filmiks kirjutatud.
Kõigis kolmes filmis on tegelasteks keskkoolinoored, kes higistavad kõrvuti armuprobleemidega ka õpingute ning tulevikku määravate
eksamite pärast.
„Keith” on kolmest filmist vahest kõige
rohkem just noortefilm, neile arusaadavaim
ja hingeminevaim, ilmselt eriti just noortele
9.

–

neidudele. Täiskasvanuma publiku võib see
linateos leigeks jätta, kuid siiski tuleb mainida,
et filmil on oma võlu. See pole päris tavaline
Hollywoodi pubekafilm, kuigi peaosalist on
võetud mängima teinilauljast hurmur, midagi
omaaegse Justin Bieberi kanti. Ma kahjuks ei
oska nooruki lauljakarjääri kohta midagi öelda,
minu meelest on tema muusika juba selle loomise ja lintilaulmise hetkel läinud kõige kaduva
teed, kuid näitlemisega sai poiss filmis talutavalt hakkama. Õnneks ta ei laulnud kellelegi
serenaadi. miks ma ütlen „talutavalt” ja mitte
„päris hästi”? Sest vähki surevalt noorelt inimeselt ootaks siiski veidike rohkem sügavust,
mitte vaid arrogantset ülbitsemist. Loost võib
aimata, et ilmselt oli lühijutu tegelane siiski
mitmekihilisem, filmis tegutseval nimitegelasel lastakse kriitilisematel hetkedel, mil emotsioonid pea kohal kokku löövad, pigem ekraanilt kaduda. Nii ehk naa on „Keith” kindlasti
noorte neidude õhkamisfilm ja pigem tõesti
kvaliteetne, mõtlemapanev meelelahutus.
„müürililleks olemise iseärasused” pole
meie kandis varem suurel ekraanil linastunud.
Siin võiks kuulsamatest staaridest ära märkida
näiteks Emma Watsoni, kes mängib Logan Lermani peategelase Charlie’ kehastatud armuobjekti Sami. Samanimelisel romaanil põhinev
film räägib kohanemisraskustest koolis, sõprade leidmisest ning soovist olla armastatud ja
armastada. Charlie ihaleb küll üht ägedat plikat, kuid satub kogemata hoopis teise tšikiga
käima, sest ei julge talle õigel ajal öelda, kuidas
asjalood tegelikult on. Mängus on ka homo-

seksuaalne liin: Ezra Miller mängib Patricut,
kes on küll omaenda väikses
seltskonnas varjamatult homoseksuaalne, kuid
peab laiema avalikkuse ees oma suhet varjama
ning maksab hiljem selle eest ka hingekriipivat
hinda. Peategelane Charlie soovib kõige muu
kõrval saada kirjanikuks, ta loeb palju ja tema
suunajaks on kirjandusõpetaja. Kokku kõlab
see nagu paljudest varasematest filmidest
kokku klopsitud kompott, kuid kompositsiooniliselt on siin kõik omal kohal. Film ei tundu
sugugi juba varem nähtu kordamisena, kuigi
paralleele võiks ju tuua näiteks filmiga „Hommikueine-klubi” („breakfast Club”, 1985), meenuda võib ka „Surnud poeetide ühing” („Dead
Poets Society”, 1989), kuid need seosed on
siiski pigem aimatavad ja ähmased kui tegijate
taotlus. Selliste paralleelide tõmbamine võib
olla täielikult vaid minu enda meelevaldne
seos, igal juhul arvan, et müürilillefilmi kõlbab
vaadata ka neil, kes muidu noortefilme suurt
millekski ei pea. Raamatu-usku inimesed võivad üles otsida samanimelise Stephen Chobsky
raamatu, mis on muuseas ka eesti keeles ilmunud (kirjastus Hea Lugu, 2012).
„mässav noorus” oli kõige suurem positiivne üllatus. Tihtipeale, kui lappan filmide
kataloogi, et sealt leida midagi vaadatavat,
langetan esimese otsuse, kas seda filmi tasub
vaadata või mitte, filmi plakati järgi. Need räägivad palju. Plakatilt on kohe näha, mis laadi
filmi oodata, kas odavat hirmufilmiks pürgijat,
pretensioonikat indie-filmi või tobedatkomöödiat (näiteks). Selle filmi plakat kuulub pigem
Sami kasuvenda,

eemaletõukavate hulka, ma ei läheks plakati
põhjal seda kinno vaatama ega laenutaks ka
koju. Kuid seekord oli esmamulje petlik: vähetõotava pealkirja ja plakati taga on vaimukas
komöödia, mis on tõepoolest kohati nii naljakas, et sunnib valju häälega naerma. Eelkõige
on tegemist väga hea aluslooga, samanimelise
romaani autor on C. D. Payne, kes ka ise (naabrina rõdul) korra filmist läbi vilksatab. Näitlejate valikul on siin asjale tõeliselt kõrgelennuliselt lähenetud, noorte kõrval on ekraanile
paisatud Zach Galifianakis, Ray Liotta, Steve
buschemi, Jean Smart, Justin Long, m. emmet
Walsh, Fred Willard jne. Põhimõtteliselt on
igas väiksemaski rollis mõnest kassahitist tuntud nägu. Peategelaste rollis Michael Cera ja
Portia Doubleday on noored näitlejad, kellest
kuuleme kindlasti veel mõndagi positiivset.
Kokkuvõttes on film vändatud suure lusti ja
hooga, alates näitlejate ansambli koostamisest
ning lõpetades muusika ja filmitehnikaga. Paiguti on kasutatud nii animatsiooni kui ka joonisfilmi (lendav sekspaarike), kuid see kõik on
omal kohal ega mõju liialdusena. Joomise asemel süüakse siin hallutsinogeenseid seeni ja
tehakse lollusi, lausa maniakaal-kriminaalseni
ulatuvaid lollusi Elu Armastuse nimel. Dialoog
on teravmeelne, on ootamatuid naerutavaid
reaktsioone. Mis ma muud oskan öelda kui
väga hea komöödia, soovitan kõigile, kes oskavad head naljafilmi hinnata ega ihalevaid süngeid süümepiinafilme. Kui peaksin „Mässavat
noorust” hindama ühe sõnaga, oleks selleks
„pöörane”

–

hüüumärgiga.

MEEDIA

Tippsport teleekraanil
Miks ma vaatan enam-vähem kõiki tippvõistluste spordiülekandeid, eriti eestikeelseid?
Sellepärast, et mul oleks põnev ja huvitav,
ning soovitav, et nalja saaks ka. Tippsport on
eelkõige tsirkus, „sporditsirkus”. Ja just televisioon on ta suurel määral selliseks teinud, nõudes iga spordiala formaadi kohandamist oma
nõudmistega niipalju kui võimalik. Suurepäraselt demonstreerib seda näiteks Usain Bolt,
kellel on pärast jooksu varuks ikka mõni lihtne,
kuid lõbus klounitemp kaamerameeste jaoks.
Eesti keelt eelistan sellepärast, et see on kõige
kodusema kõlaga.
Paraku puuduvad Eesti meedia spordiülekannetes* vaatemängulisus, vaimukus ja
hasart. Seda muidugi juhul, kui võistlustules on
ka eestlasi. Näiteks TV6 jalgpalli Euroopa Meistrite Liiga ülekannetes pole ju ühestki nimetatud omadusest puudu ja ka ETV viimased jalgpallisuurvõistluste ülekanded (MM 2010, EM
2012) olid täiesti heal tasemel, seda eriti tänu
Tarmo Tiisleri panusele.
Aga pruugib kas või selliselgi Eesti esindajal,
kes täiesti kindlasti eeljooksust või -ujumisest
kaugemale ei pääse, ekraanil vaid vilksatada,
kui igasugune mõtestatud tegevus asendub
primitiivse natsionalistliku hüsteeriaga. Tähtis
on vaid see, kas ja kui palju pääseb Eesti esindaja rahvusvahelisse telepilti. Neid õndsaid
hetki sõrmitsetakse siis nagu pime nunn palvehelmeid. Seevastu kõike olulistvõistlusel toimuvat kajastatakse verbaalselt sama palju või
isegi vähem, kui vaataja ilma igasuguse kõrvalise jututa nagunii ekraanilt näeb ja mõistab.
Kui mujal maailmas loeb spordis eelkõige
edu, siis Eestis ainult rahvus. Edu pole vähimalgi määral oluline. Nii näeme Londoni olümpiaraamatus terve lehekülje suurust pilti 103.

koha saanud maratonijooksjast, kõigile temast
ettepoole tulnuile kokku on jäetud kolm korda
vähem ruumi. Muidugi leidub sama suuri pilte
ka medali võitnud Eesti sportlastest. Mõlemad kaaned on neid täis ja minu meelest igati
õigustatult. Sellega ma tahan rõhutada, et edu
saavutanud Eesti sportlaste üle rõõmustamine
on täiesti normaalne, sest see teeb tuju heaks
ja paneb südame kiiremini põksuma.
Kommentaatorite piiratud rahvuslik fanatism häirib tõsiselt ülekannete jälgimist. Eriti

=

primitiivne natsionalism

spordialade puhul, kus toimub pidevalt midagi
huvitavat ja põnevat näiteks laskesuusatamises. Kui reportaaži katkestavad kommentaatorite rõõmuhõisked iga 70.-80. koha kandis
püsiva Eesti võistleja märkitabanud lasu puhul
ja niimoodi ligi 80 korda ülekande jooksul (neli
võistlejat korrutatud nelja tiiruga, igaühes viis
lasku), siis jääb ülekande sportlik pool paratamatult teisejärguliseks. Ja miks algavad kõik
need ülekanded mingi utoopilis-formalistliku
vormeliga „loodame, et täna läheb eestlastel
hästi”. Vaataja ei ole loll ega vaja söögi alla ja
söögi peale lollide lohutust. Spordis, kus võtta
palju võrreldavaid suurusi, on enne võistlust
üsna selge, kas ikka on põhjust sinimustvalges
atleedi peale loota. Vastasel korral loodan ma
pigem, et hästi läheb neil, kes seda väärivad.
Ja eelkõige loodan ma, et mul oleks teleka ees
lõbus ja huvitav.
Lühidalt: rahvusringhääling on minult kui
televaatajalt ära võtnud õiguse vaadata tippsporti kui lummavat vaatemängu ja asenda–

nud selle rumalate kisakõride natsionalistliku
hüsteeriaga.

Huvitav oli Margus Hundi valimist USA
ameerika jalgpalli liiga NFLi klubisse Cincinnati Bengals kommenteerinud teleajakirjaniku
hüpotees, et Eestis tekib nüüd kohutav huvi
NFLi vastu. Kahtlen. Näiteks mina olen puntratantsu filmis „Suvi” küllaldaselt näinud ja pealegi osales selles tunduvaltrohkem eestlasi, kui
praegu NFLi ridadesse kuulub.
Uudis 12. mai ETV spordiuudiste tekstiribalt:
„Philadelphiale kaotanud Lindpere koduklubi
püsib eelviimasel kohal.” mis oleks, kui hakkaks
mitte ainult jalgpallurite, vaid iga välismaal
töötava Eesti geenitehnoloogi, arsti, bussijuhi
jpt igast tööpäevast samasuguseid mõttetusi
tootma? „Lindpere jäi Pasila-Mannerheimintie
liinil kolm korda punase tule taha”, „berliinis
õnnestunud mandlioperatsiooni teostanud
Lindpere kiitis uut skalpelli.”
Positiivse spordigeograafiat avardava
erandina võib välja tuua viimased olümpiaraamatud, kus on ikka leitud veidi ruumi ka lõunanaabrite esinemise ülevaadeteks: Londoni
raamatus Veiko Visnapuu „Üleaedsete olümpia Leedu sensatsioon ja Läti nišš” (lk 283).
Kui halenaljakad on sellega võrreldes sama
teose traditsioonilised, rahvust ülistavad ja edu
ignoreerivad pealkirjad („Padar maadleb nagu
kung fu panda”, „Küpses eas debütantvääratab
–

Pole siis ime, et tõelise tsirkuse kajastamine
on Eesti meedias tunduvalt sisukam, südamlikum ja haarab hingekeeli. Pean silmas eelkõige Manfred Vainokivi dokfilmi „Vana kloun”
(2011), aga ka äsja ETV2 ekraanil taasnäidatud
Sulev Nõmmiku linateost „Druus ja Fatkin”
(1971), ilma milleta oleks ju ka „Vana klouni”
mõju tunduvalt kahvatum. Tegid needki kaks
maailmakuulsatakrobaati kogu hinge ja südamega tsirkust aga väärikalt, ilma sinimustvalgete narrikuljuste läbilõikava kilinata.
Tegelikult on sport lõpututest dopinguskandaalidest hoolimata mõõtmatult huvitavam ja
ausam vaatemäng kui näiteks teater. Viimases
on lõpplahendus, aga ka selle saavutamise
käik kõigile asjaosalistele täiesti selge. (Omakorda veel valelikum on muidugi film, sest seal
ei näe me sedagi ausust, mis teatris näitleja
terviklikku, vahetut ja orgaanilist etteastet
vaid üksnes seda, mis jumal teab mitmest duubelvõttest montaažilaual kokku lõigatud.) Või
nagu kirjutati meiegi ajakirjanduses 1988. aastal Ben Johnsoni kohta: kuldmedal võidi temalt
ju ära võtta, aga keegi ei saa unustada seda,
kuidas ta jooksis.
–

–

–,

püstilaskmises”).
Tegelikult suudab ka ETV tippsporti kujutada sellena, mis ta tegelikult peaks olema:
mitte natsionalistliku psühhoosi õhutamine,

vaid rikkalik meelelahutus. Sellest andis aimu
Lembitu Kuuse tehtud „Tähelaev” Triin aljandiga (21. IV). Ei osanud saatest enne midagi
head oodata. esiteks on „Tähelaeva” üldine
formaat, mis koosneb vaid nimitegelase piiritust ülistamisest, kaunis nõme.Teiseks on õdevenda Aljandid oma arengukäigu poolest nii
tüüpilised spordibroilerid, kui üldse olla saab.
Seetõttu ei oodanud ma paratamatult nendelt
sama kaasakiskuvat juttu kui näiteks mõnelt
nooruses kuritegelikku elu elanud, kuid religioosse valgustuse osaliseks saanud Saaremaa
keskmaajooksjalt. Ometi oli saade otsast otsani
huvitav ja intelligentne ilus näide meedia
meelelahutusliku ja informatiivse funktsiooni
harmoonilisest lõimimisest.
Õpetlik on tippsporti suhtumise taustal
–

eestlasi võrrelda mõne arenenud rahvaga, näiteks soomlastega. Asjata ei kirjuta Tiit Karuks
sellessamas Londoni-raamatus lk 307: „Soomlased armastavad lisaks omadele tipus ka
sporti kui niisugust.” Eestlane ei armasta aga
sporti, vaid ainult omasid. Ma ei tea, kui suur
hulk televaatajaid on kolme viimase aasta
jooksul loobunud tippmurdmaasuusatamise
ülekannete jälgimisest, sest „eestlased nagunii enam ei võida”. usutavasti on neid lõviosa.
Teisisõnu: sportlik külg ei ole eestlasele spordis absoluutselt mingi kriteerium, loeb ainult
rahvuslus. Eks siis kommentaatorid pingutavad selle nimel ja loevad parema puudumisel
vähemalt kõigi Justyna Kowalczyku ja teiste
tippude eestlastest määrdemeistrite nimed
ette.
Soome režissöör Arto Halonen tegi lööva ja
iroonilise dopingukultuuriteemalise tõsielufilmi „Sinivalge vale” (2012). Selles puudub
täielikult hüsteeriline natsionalistlik ulgumine
ehk kõik see, mis Eesti meedias kaks aastat
ümbritses Andrus Veerpalu dopingujuhtumit.
Lõpuks jäigi mulje, et rahvusvahelise suusaliidu sedavõrd pikaleveninud ja kentsakalt formuleeritud otsuse taga (Veerpalu pole süüdi,
aga dopingut ikkagi kasutas) oli hirm: süüdimõistva otsuse korral kasvab Eestis määratult
enesetappude arv, märatsev rahvahulk tormab
tänavaile ja saadab korda meeletuid vägivalla-

tegusid jne.
Täiskasvanuga võib valusaid probleeme ka
asjalikult arutada. Laps pistab lihtsalt röökima,
kui temalt lelu ära võetakse.
Rahvas, kelle kangelased kukuvad pärast
finišit oimetuna lumele, pritsivad suust ja
ninast härmatisesegust sülge ja tatti, on pealaest jalatallani sponsorite logosid ja reklaame
täis kleebitud (võrdle klounikostüümidega)
mehed ja naised, ei ole veel lapsekingadest
välja kasvanud.

Rõhutan, et see lugu räägib ainult tippspordi
kajastamisest meedias. „10 olümpiastarti”,
„Suusaajakiri”, Eesti korvpalli meistriliiga ülekanded jne siin viidatud puuduste all ei kannata.
*

Veiko Märka
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Ühe katastroofi genealoogia
Kuna režissöör Riho Västrik on andnud eluõiguse mälestuste paljususele, kujuneb vaatajaga aktiivne dialoog.
tseremoonia ja näitas seda tõsielusündmuse
pähe kaks kuud enne tegelikult aset leidnud
sündmust. Või legendaarne kunstilise dokumentaalfilmi looja Robert J. Flaherty, kes juba
1920ndatelmõistis, et üles filmitud elureaalsus
ei pruugi filmis avalduda veel sügavaima elutõena, ning kasutas vajadusel lavastust. Kõigist
hilisematest teoreetilistestseisukohavõttudest
ning praktilistest filmieksperimentidest, mis
keskendunud cinématographe’i reproduktiivse
võime ja filmilooja kunstilise eneseväljenduse
vastandusele või ühisosa leidmisele, siin kirjutada poleks kohane. Üks on selge filmi „Tulekahju paine” autor ei pretendeeri tõemonopolile.
–

Antarktika vangid

1982. aasta aprillis puhkes polaarjaamas Vostok tulekahju, millele järgnes karm talvitumine
Antarktikas ja psühholoogiliste pingete kasv.
Kaader filmist

Karol Ansip

Dokumentaalfilmi „tulekahju paine”
(Vesilind 2013,60 min) režissöör
Riho Västrik, stsenaristid Riho Västrik ja
Liina Triškina, produtsent Riho Västrik,
operaatorid Arvo Vilu ja Riho Västrik,
helilooja Tiit Kikas, monteerija Liina
Triškina, helirežissöör Seppo Vanhatalo.
Esilinastus 16. IV BFMi kinosaalis.

Dokumentaalfilmi „Tulekahju paine” režissöör,
operaator ja produtsent Riho Västrik nendib, et
sellest filmist oleks saanud teha mitu versiooni.
Kindlasti on see nõnda. Ajalugu õppinuna teab
ta, et ametlik ajalugu on üks võimalik paljude
lugude ning tõlgenduste seas. Ning sedagi, et
dokumentaalfilm kui liik on olemas tänu publiku vankumatule usule meediumi võimesse
reaalsust edastada. Seda vaatamata faktile, et
juba filmiloo hällis seadis Georges méliès dokumentaalfilmi ambivalentsesse positsiooni,
lavastas 1902. aastal Eduard VII kroonimis-

Filmi lugu viib 1982. aastasse, mil lennutatakse
Antarktikas asuvasse Vostoki jaama grupp
teadlasi, mäemehi ja meedikuid. Uurimisjaama
töö sujub plaanipäraselt, kuni ühel aprillikuu
hommikul, polaaröö hakul, puhkeb elektrijaamas tulekahju. Diiselkütuse varud paiknevad
mõne meetri kaugusel tulekahjust. Katastroof
näib vältimatu, kuid ühel hetkel muudab tuul
suunda ning tuleroaks saamisest pääsenud
kütusevarud kingivad elu kahekümnele ekspeditsioonist osavõtnule.Talvituminetuleb ränk.
Kütust ja toitu ju jätkub, ent inimestel puudub
võimalus teha igapäevast tööd, millega päevi
täita ja kindlas rütmis vahetuse lõpuni tiksuda.
Selles täielikus pimeduses ja vaikuses on igaüks
rohkem iseendaga kui inimpsüühika taluvuspiirid lubavad. Tekivad pinged, mille käigus meeskond lõheneb, hakatakse süüdlast otsima
Lootus pääseda võib realiseeruda alles poole
...

aasta pärast.
Ühelt poolt on olnud autori eesmärk
jäädvustada üks ekstreemsemaid talvitumisi
polaaruuringute ajaloos, teiselt poolt püsib
lootus teraapilise vestluse toel maha matta
kunagiste meeskonnakaaslaste vaenukirves.

Mediaatoriks sel teekonnal minevikku on Vostoki sündmustest osa võtnud meteoroloog,

eesti mees Vello Park. Teda saatva ajakirjaniku
Jaanus Piirsalu plaan on koguda 1982. aasta
sündmused tuleviku tarvis raamatukaante
vahele. Koos kohtutakse kunagiste meeskonnaliikmetega, minnakse ajas tagasi olnud sündmuste juurde. Just selles punktis avaneb filmi
metatasand mäletamistest ja unustamistest
kinematograafilise välja toomine.
–

Mäletamise võime
Inimene tajub aega, saab ajas tagasi rännata,
meenutada ning taas läbi elada kunagi aset
leidnud sündmusi. See on unikaalne, ainult inimesele omane võime. Meie kõigi mälu on segu
olevikust ja minevikust, hirmudest ja ootustest
ning reaalsetest faktidest. 27 aastat tagasi aset
leidnud kannatused meenuvad katastroofis
osalenutele nii objektiivsete faktidena nagu
pidev hapnikupuudus või temperatuuri langemine alla 70 külmakraadi. Või hoopis üksteisele
öeldud valusate sõnadena, mis nüüd veel aastaid hiljem leppida ei luba ja mehed eri leeri
lahutab. Piir objektiivse ja subjektiivse mälu
vahel on õhkõrn ning võib igal hetkel plahvatada. Ellujäämine tähendab mäletamist ning
mäletamine pole sugugi kerge. Nii ei sünnigi
meenutustest täpset pilti möödunud sündmustest, ühtselt jälgitavat narratiivi ega leita
süüdlast. Ja just sellisel kujul, detailitäpsuse
ja ähmasuse piire kompavana, on dokumentaalfilm kõige lähemal oma eesmärgile: kujutada subjektiivsusest läbi imbunud reaalsust.
Aegruumi, kus unustamine on täitnud vahest
olulisemadki lüngad kui mäletamine ningaitab
üle elada igaühe ja kollektiivi katastroofe.
Filmi vormilised võtted toestavad delikaatselt pealisülesannet. Püha Peetri linna kultuuriline fluidum unenägudepikkuste uduste sildade ja aristokraatsete linnavaadetega juhatab
vaataja kohe filmi alguses geograafiliselt teise
aegruumi, mida omakorda rõhutab peategelase kaadrisseastumine venekeelse tervitusega
„Prijehali!”. Lugu koosneb meeskonnaliikmete
meenutuste ja neid saatvate dokumentaal-

Eikusagi keskpaigas
Perelugu, raudteelase elu, luulearmastus ja pildikesi raudteeromantikast.
Sigrid Saarep
Dokumentaalfilm „raudteemaja nr 3”
sarjas „Eesti lood” (Revolver Film, 2012,
28 min), režissöör Karin Reinberg-Šestakov,
stsenaristid Karin Reinberg-Šestakov ja Hille
karm, operaatorid Jüri-illimar Šestakov,
Hille Karm ja ViktorKoškin, monteerija

Jüri-illimar Šestakov. Produtsent
karin reinberg-Šestakov. etVs 30. i.
Raasiku on alevik, mille iseloomustamiseks
sobib ingliskeelne fraas „in the middle of nowhere”. Raudteeäärne asula asub ei kusagil ja
seda eeskätt paiga vaimse atmosfääri kirjeldamise mõttes. Filmi „raudteemaja nr 3” peategelase Ivo Einmaa tausta mõistmiseks on mainitud tõik oluline.Võin sellist arvamust endale
lubada, sest olen 18 aastat elanud sama asula
servas ja minu vana Rootsi jalgratas toetus filmi
keskmes seisva raudteemaja number 3 kõrvalmaja kuuri seina najale umbes kolm aastat.
Hiljem ratas samast ka varastati. Tallinnasse
keskkooli tuli sõita rongiga ja kaks kilomeetrit
oli jalakäimiseks tüütult pikk maa.
1870. aastal avati Paldiski-Tallinna-Gatšina
raudteeliin, mis ühendas Tallinna Peterburiga.
Raudtee lõikas läbi paljud endised põhimaanteed ning mõisasüdamete ja külade asemel
tekkisid uued logistilised keskused, mis koondusid raudteejaamade ümbrusse, nagu näiteks
Raasiku. Sellest ajast on veel tänaseni alles
mõned Raasiku raudteejaama ümbrusse istutatud remmelgad, mis Eesti vanimad ja jämedamad, veetorn ning jaama ja raudtee teenindamiseks ehitatud kõrvalhooned.

Režii on seadnud peategelase oma kodumaja ette perroonile istuma ja luulet lugema.
KAADER FILMIST

Seda Balti raudtee Paldiski-Peterburi haru
pidi saabuti ja lahkuti. Minu emaema vanemad
liikusid sama haru pidi Narva kaudu Vrudasse ja
seejärel, kaotanud revolutsioonijärgse rahareformiga Venemaal oma säästud, liikusid tagasi
Eestisse, et rajada ajutiselt kodu Narva-Jõesuus
ja seejärel Raasikul. 1949. aastal seisid Raasiku
jaamas mitu päeva loomavagunid küüditamisele määratud inimestega. 1980. aastatel külvasid alevikus õudu nõukogude lõunapoolsetest
avarustest saabunud ning raudteele teist sõidusuunda rajanud tööpataljoni ajateenijad.
„eesti lugude” sarjas linastunud dokumentaalfilmi „raudteemaja nr 3” keskmes on
55aastane mees Ivo, kes töötab raudteel ohutusinspektorina, kasvatab abituriendist tütart

ja elab pehmelt öeldes tagasihoidlikus majakeses, mil nimeks number kolm. Samas majas on
elanud tema raudteelasest isa, ema, vend Ülo
ja õnnetult hukkunud õde Maie.
Näeme filmis mitmeid kaadreid eri tüüpi
rongidest, raudteest, eesti raudtee depoost
koos töölistega. Veel näeme Ivot, tema tütart,
venda ja Ivo majapidamist. Põgusalt näidatakse
ka alevikku ja raudteejaama lähiümbrust. Kahjuks on kogu pildiline materjal esitatud ülemäära hakitud kujul. Hea kunstiteose autor
teab, mida ta tahab lõpptulemuses näha.
Mida selgemalt ta seda teab, seada parem on
tulemus. On olemas ka protsessikesksed nn
intuitiivsed loojad, kes ei suuda ehk protsessi
lõpptulemust täpselt kirjeldada, kuid saavuta-

vad sellest hoolimata terviklikkuse. Režissöör
Karin Reinberg-Šestakovi dirigendikäsi on aga
olnud selleks, et sünniks väga hea, poeetiliselt
tugev või ka soojalt inimliku sõnumiga film,
veidi nõrk ning filmi operaatori ja monteerija
Jüri Šestakovi silm liiga hajevil ja käärid hüplikud. Materjal on aga igati potentsiaalikas.
Kahekümne kaheksa minuti sisse on püütud mahutada peategelase perelugu, raudteelase elu ja luulearmastus ning lisaks veel üldisemaid pildikesi ehk raudteeromantikat. Mind
kui vaatajat puudutavad rohkem episoodid,
kui peategelane räägib oma elust, vanematest,
suhetest isa, ema ja eelkõige õega, kes lõpetas
oma elu õnnetult rongi all. Võib küll kahelda,
kas purjus mehe pisarad on sama kaaluga mis
kaine mehe valu ja kas pole üldse portreteeritavat liiga palju koos alkoholiga eksponeeritud
või koguni selle joogi abil teda keelepaelu valla
laskma meelitatud. Oletame siiski, et joogid
kuuluvad orgaaniliselt peategelase igapäevaellu ega ole filmitegijate tööpraktikasse kuuluv
abivahend. Alevielus on joomine tavaline.
Inspektoritööd raudteel ja enamikku kaadreid, mis seotud rongide, rööbaste ja veermikega, saadab kergelt melanhoolne ja karnevalilik muusikaline taust (Dead Combo „rodada”,
Portugal).Tegu on intensiivse, teatraalse muusikaga, mis pildi üle silmanähtavalt domineerib
ja näib inimliku looja inimese argikulgemise
farsiks pööravat. Autori õigus. Elu tuimavõitu
alevikus, ajast pragulises väsinud raudteemajas, kus kõik seinad ja aknaruudud rongide
möödumisel hüppavad, kontrolliva iseloomuga
inspektoritöö ja vaba poeediloomuse ühitamine (peategelane kirjutab aeg-ajalt luuletusi)
on nõrgale isiksusele raske. Vastuoluline püü–
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kaadrite põimingust, milleks on oskuslikult
kokku sulatatud kaadrid Andres Söödi ja
Mati Kase Antarktika portreest „Enderby
valge maa” (1969), enn Kreemi (endine
polaaruurija, käis Antarktikas aastatel 1966
ja 1969) amatöörfilmimaterjalist ning ekspeditsioonist osavõtnute fotodest.
Märgilise tähenduse omandab suuren-

dusklaas, läbi mille uuritakse vanu fotosid
ja mis muutub pärast tulekahju taskulambivihuks. Sellega viidatakse uurija kohalolule,
individuaalsele vaatele, subjektiivsele narratiivile. See on ainuõige valik, kuna selle juhtumi puhul olid sündmuse tingimused küll
kollektiivsed, ent kogemused privaatsed.

Režissöör on andnud eluõiguse mälestuste
paljususele, mistõttu kujuneb filmist aktiivne
dialoog iga vaatajaga, mitte monoloog publikuga.

Kaebavad kangelased
Narratiivi ei saa olla aga ilma korrastava
struktuurita, ilma alguse ja lõputa, sõnumi
surveta. See on iga autori valik, kui palju ta
riskib filmi puhastada ideoloogilisest lastist
ja lasta sel voolata entroopilisel kujul. On ju
teada, et filmid, kus võetakse liialt mõtiskleda meediumi enese üle kunstis ja reaalsuses ning mille narratiivne areng dekonstrueeritakse, on dokumentaalidena (lugudena)
tihtipeale vaadatamatud. „Tulekahju paine”
puhul raamistatakse kogu juhtum konstateeringuga, et Nõukogude Liidus lahendati
raskeid olukordi kangelastegudega. See ei
mõju usutavalt: nagu mälestused, nii saavad
ka kangelasteod olla vaid isiklikud.
Ideoloogiline paradigma monopolisee-

rib vaatepunkti, lihtsustab olukorrad neid
avamata ja lahendust leidmata. samamoodi
käitusid ka katastroofist pääsenud arstid.
Õnnelikult koju jõudnud, otsustasid nad
kirjutada jaama ülema aadressil pika kaebekirja partei keskkomiteesse, mille peale
viimane parteist välja astus. Süüdlane oli
formaalselt leitud. Formaalselt autasustati kõiki võrdselt Tööpunalipu ordeniga
ja juhtum lõpetati. Kas meeste hinge saabus selgus ja leppimine? Tundub, et mitte.
Tuli hõõgub endiselt tuha all, mälu painab
miski.

takse tragikoomikasse või pseudooptimismi
ära peita. Eestis elab üle miljoni inimese, kel
kõigil, välja arvatud vastsündinud ja lõplikult
raugastunud, on rääkida oma lugu, leiduks
vaid kuulajaid. Nii on Ivole kõvasti hinge jäänud õe sõnad: ta ütles vennale kord, et vend
on talle kallis, kuid tollal poisiohtu inimesena ta õele midagi vastata ei osanud. Hea
portreeloo ettevalmistamisel peab kindlasti
arvestama ka sellega, kes enda filmimisega
üldse nõus on. Millised võivad olla inimese
motiivid, kes võõra endale kaameraga koju
lubab? Ivo puhul on selleks kindlasti paras
annus edevust ja võib-olla ka soov oma pere
ning õega juhtunu hinge pealt ära saada.
Kui peategelase koduse elu, perekondlike suhete ja mõttemaailma kujutamisega
on peaaegu kenasti hakkama saadud, siis
filmi raamiva raudteemiljöö ja rongidega
seonduva temaatikaga pole nii hästi toime
tuldud. Katked, kui Ivo kiirustab rongile, lehvitab rongile või loeb perroonil oma luulet,
on puisevõitu ja ülelavastatud. Nõrgad on ka
Tallinna depoos ja Narva raudteejaamas töist
keskkonda eksponeerivad kaadrid. Midagi
seal küll tehakse, pildistatakse ja kontrollitakse, aga nähtu jääb enamasti illustratiivseks ja formaalseks tapeediks. Vedurite ja
vagunite rütmiline liikumine, relsside kolin,
raudteesemaforide tuled, lõputud rööpmepaarid, perroonid ja viaduktid võiksid olla
täiesti omaette filmi teema, aga see eeldab
tegijalt isiklikku suhet, asjakohaseid teadmisi
või suurt ja kõikehõlmavat kirge.
Filmi lõpetavad kaadrid Ivo tütre Marie
kunstikooli lõputöö kaitsmise ettevalmistamisest. Isa peab videotööd ja selle ees
seisvaid kunstnikuhakatisi kanamunadega
pilduma. Näib, et ta suhtub rolli mänguliselt
ning nendib, et säästetud materjali (terveks
jäänud munade) arvelt saab ta endale võimaldada ühe munaroa.

Ema Ksenja räägib „Õlimäe õites" oma loo.

KAADER FILMIST

Õied õrnad
Eesti eakas nunn Jeruusalemma kloostri vaikuses.
Sakarias Leppik
Dokumentaalfilm „Õlimäe õied”
(Silmviburlane, 2013,70 min), režissöör,
stsenarist ja monteerija Heilika Pikkov,
helilooja Sven Grünberg, produtsent
Ülo Pikkov. Esilinastus 9. V kinos Sõprus,
linastub 23. maini kinos Artis ja Tartu kinos
Ekraan ning Kinobussi abiga üle Eesti.

„Kuule, tule lähme siit vähe eemale, ma tahan
Sind kallistada, aga ei saa, kui keegi näeb.” Oma
rõõmsa, altvaatava ja õrna pilguga meid kõiki
üle kaedes ütles õde Maria Salasoo need sõnad
oma Eestist külla tulnud pastorist sugulasele
22 aastat enne kõnesoleva filmi valmimist.
Jeruusalemma Issanda Taevaminemise kloostri
õest Mariast on selle aja jooksul saanud väikese
skeema nunn ema Ksenja.
1991. aastal külastas Püha Maad grupp esimesi Eestist saabunud eestlastest palverändureid praeguse Kursi koguduse õpetaja Sulev
Sova juhtimisel. Et Õlimäe kloostrisse on asunud eesti soost kloostrielanik, saime teada sellesama rännu käigus ja kloostrit külastades sain
tulevase ema Ksenjaga esimest korda kokku.
Juba siis mõlkus mul meeles, et kui ta sellesse
kloostrisse Jeruusalemmas peaks jääma, oleks
tema isiksuse dokumenteerimine perspektiivis ülipõnev ettevõtmine. Noor filmitegija Heilika Pikkov on seda nüüd teinud kaks dekaadi
hiljem. Ja nõnda tundlikult, et ka nüanssides
joonistub ema Ksenja persoon välja tema-ja
ajastukohaselt. Einoh, mis oleks dokumentalistile parem materjal kui kõrvutada ühe värvika
ja ainulaadse isiku kirevat elu enne ja vaikust
otsivat elu pärast kloostrisse asumist!
„Õlimäe õied” on õieti väga sümbolistlik ja
mitmetähenduslik pealkiri. See võib tähendada
näiteks Kristuse laubalt langenud higipiisku,
kui ta palvetas Ketsemanis enne oma ristisurma minekut. Filmis paneb režissöör meid
aga ninapidi ema Ksenja herbaariumi õitesse,
mida too kuivatab ka selleks, et kaunistada
nendega postkaarte. Pealkirja alliteratsioon
mõjub aga nii jõuliselt õrnalt, et küllap püüab
pöörata vaataja tähelepanu ühe kloostrielaniku vaimulikele rõõmudele. Sellele, mis on
talle tähtsamad igast meie igapäevaelus sülle
langenud rõõmust. Neid salajasi rõõme saabki
tähele panna üksnes tundlik vaataja, kes ei
karda ise olla õrn.
Eestlaste teadmised usust on teadupärast
kasinad, saati siis teadmised kloostrielust üldse
või veelgi enam õigeusu kloostrielust. Sestap,
et saavutada laiem vaatajaskond, oli režissööril vaja leida võimalus ehitada film üles nii, et
see poleks huvitav kitsalt nišipubliku või friikide meelest. Muidugi on alati olemas oht, et
kloostrielanikku portreteerivas dokumentalistikas minnakse liiga pealispindsele tasandile ning sinna ka jäädakse, näitamata kahjuks

kloostrielaniku sisemaailma ja selle muutusi,
tema vaateid ja perspektiive, tulevikule, maailma-asjadele. Selliseid filme on ilm täis ja noid
võib oma taskukaameraga igaüks ise teha.
Heilika Pikkov on kasutanud nutikalt kaalukausi võtet. Selleks, et näidata, miks on ema
Ksenja arvamused praegu just sellised, pani
režissöör peategelase enda oma lugu rääkima:
kuidas ta arenes, mis on teda mõjutanud, mis
oli tähtis isiksuse kujunemisel. Ema Ksenja on
vaieldamatult suurepärane jutustaja. Varem ka
ajakirjanikuna tegutsenud nunna jutt on huvitav, pausidega pingestatud, ootamatuid pöördeid ja lausestusi pakkuv, kohati ka kirglik. Olen
ikka kogenud, et vaikusesse pürgivad kloostrielanikud ei ole paradoksaalselt mitte kunagi
mingid tossikesed, vaid särava espriiga, imeliselt kirka mõistuse, selgesõnaliste arvamiste ja
kaljukindlate veendumustega inimesed. Nad
on oma võitlustes läbi käinud väärtuste orud
ja künkad, servad ja säsi. Nad on karastunud.
Nad ei vaja enam peale täiuslikurahu ja vaikuse
mitte midagi kõik enne erutanu on jäänud
seljataha. Ema Ksenja on täpselt selline kloostrielanik. Ja selle filmi kontekstis on hea öelda,
et just sellise persoonina ta filmis esile kerkib.
Selleks, et seesugust filmi vändata, peab
filmitegijal olema võimalus saada kloostri elurütmile ning tegevusele võimalikult lähedale
andmaks edasi kõike seda, millekeskel portreteeritav elab. Kui kloostrielanik selgitab filmis
juba õigeusu askeesi nüansse, märgib see, et
režissööril on olnud au saada ema Ksenjale
ning tervele Õlimäe kloostri perekonnale väga
ligi. Pikkovil on olnud luba filmida kloostriteenimist: jumalateenistusi, kiriku kaunistamist,
õmblemist, kirikuleibade ehk prosforaade
küpsetamist. Ja isegi nunnapühitsust! Asjaolu,
et Issanda Taevaminemise naisklooster Jeruusalemmas kuulub Vene õigeusu eksiilkirikule,
annab sellele veelgi kaalu juurde. Nimelt on
vene kultuuriruumi kirikuis tavapäraselt üliraske või peaaegu võimatu saada fotografeerimise või filmimise luba. Ja kloostris muidugi
tähendab sellise võimaluse saamine eriti nõtket suhtlemist kloostrirahvaga pikema aja
jooksul. Film ongi vändatud kolme aasta kestel
ja usun, et vähemaga ei oleks välja tulnud ka.
–

Lisaks muule on kloostri aeg ja maailma aeg
kaks erinevat ajamõõdet. Inimesed unustavad
selle tihti.
Õigeusu askeesi puudutavaid sõnu kuuleb
filmis mitmeid kordi, aga eriti joonistub terve
filmi ulatuses teljena ema Ksenja sedastus „ja
siis pärast seda on veel üks aste ja see on suur
skeema”. Suur skeema on õigeusu kloostrielu
tavapärasest rangem reegel, mille võtavad
endale vabatahtlikult need, kes pürgivad eraklikku vaikusse ja eraldatusse, kus enamuse
nende ajast võtab endale palvetamine teiste
inimeste jakogu maailma pärast. Suure skeema
kloostrielanikud on tavapäraselt paljudele inimestele vaimulikuks juhendajaks oma suure
vaimuliku elukogemuse varal. Ning on selge, et
tänu rohkele palvetamisele ja maailma-ajast
eemalolemisele annavad need vanakesed ka
pädevat juhatust nendesamade igapäevaste
probleemide lahenduste leidmiseks ettevõtjatele, riigiametnikele, arstidele, teadlastele.
Seepärast on naiivne arvata nagu oleks Pikkovi
film pelgalt lugu eestlasest Iisraeli kloostris.
Eestlusele ei maksa siin keskenduda. Tegu on ju
hoopis sõjafilmiga, kui keegi tähele ei pannud.
Sõjatanneron ema Ksenja hinges. Lahinguid on
ta võitnud, kas võidab ka sõja iseenda isiksuse
ja sellest loobumise vahel?
„Õlimäe õite” esteetika tekib loomuldasa iseenesest: Jeruusalemm, kloostriaed,
muezzin’id, kärarikas turg, Tallinna lennujaam
versus ema Ksenja eluloomõtisklustele kaasa
mängiv imeline Sven Grünbergi minimalism.
Tabasin end filmi vaadates mõttelt, kui õigesse
kohta see muusika on asetunud. Muusika kannab siin ema Ksenja mõtted filmist vaatajani
kaasa otsekui paat
Nois mõtteis on aega.
Režissöör ei kiirusta kuhugi, nagu ei kiirusta
kuhugi ka ema Ksenja ise. Ma väga loodan, et
„Õlimäe õitel” on ka eestlast hariv pedagoogiline funktsioon ning et see lahustab kas või
mõne vaataja eelarvamused kloostrielu kohta.
Aus dokumentaalfilm eestlannast ema Ksenjast Jeruusalemma Õlimäel toob eestlase teadvusse olma, et on kõrgemaid kodasid kui suitsutare jakõrgemaid mägesid kui Munamägi. Ja
et maailmas võib leida midagi palju suuremat
kui sa ise.
–

–

...
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́ ski
ryszard kapusciń

„Reisid Herodotosega”.
Poola keelest tõlkinud ruth
karemäe. Tsitaadid Herodotose
raamatust „Historia” vanakreeka
keelest tõlkinud astrid kurismaa ja
kaarina rein.
232 lk, hind 4.45.
Poola esseistliku reisikirjanduse
üks tähtteoseid, nimeka
kirjaniku ja ajakirjaniku ryszard
kapuściński (1932—2007) jutustus
reporteriaastatest aasias, aafrikas
ja lähis-Idas, kus tema igapäevaseks

kaaslaseks sai Herodotose kahe
ja poole tuhande aasta tagune
́ ski nimetab
„Historia”. kapusciń
Herodotose teost esimeseks suureks
maailmakirjandusse kuuluvaks
reportaažiks. kahe ränduri ja
„maailmakirjeldaja” vahele sugeneb
omalaadne õpilase ja õpetaja suhe,
hingesugulus ning sõprus. autori
reisid kulgesid tänu Herodotosele
paralleelselt ajas ja ruumis, minevik
oli kohal olevikus, moodustades
ajaloo katkematu voo.
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Tartu,
kuperjanovi 9

TALLINNA
KUNSTIHOONE

www.erm.ee

Tallinn, Vabaduse väljak 8
Tartu, Narva mnt 23

PÜSINÄITUS
„Eesti. maa, rahvas, kultuur”.
„Nõukogude lillelapsed: 70nda-

te psühhedeelne underground”
kuni 4. IX.
„jääminek. Tartu muinsuskaitsepäevad 1988” kuni 18. VI.
„Korraks koju” kuni 23. IX.
avatud T P kl 11
–

postiametkond 90”.
„On Volga uhke kaunitar ja
Tšaika limusiin ...” kuni 29. IX.
–

18.

avatud T l kl 11 18, tel 746 1911,
e-post info@katarina.ee,

FILIAALIdE info
XIX sajandi Tartu linnakodaniku

„Androgüünsed meelemasinad”
kuni 26. V.

Jaani 16, tel 736 1545.
FOTONäITUS „Vanal Tartu turul”

TALLINNA LINNAGALERII

–

NäITUSEd

KUNSTISALONG ALLEE

kuni 30. VI.
Oskar Lutsu majamuuseum
Tartu, riia 38, tel 746 1030
PÜSIEKSPOSITSIOON
„Kirjanik Oskar Luts: elu ja

avatud e r kl 10 18, l kl 11
tel 646 4500, 512 7677,
e-post info@allee.ee,
–

–

15,

avatud k P kl 12 18,
tel 644 2818,
info@kunstihoone.ee,
–

–

www.kunstihoone.ee

avatud N T kl 11 18,
riiklikel pühadel suletud.
–

–

TARTU KUNSTImUUSEUm
Tartu,
raekoja plats 18

VAAL GALERII
Tallinn, Tartu mnt 80d

„Enn Põldroos. Credo” kuni 9. VI.
„Enn Põldroos. Kaasteelised”
kuni 9. VI.
„Luuserid. Üks vaade
muuseumi tulmetele”
kuni 2. VI.

jUSS PIHO

„Üleminekud”
kuni 1. VI.

avatud T r kl 12 18, l kl 12 16,
e-post gale rii@vaal.ee,
–

jEKATERINASILINA ja
VICTORIA FOmINA

–

tel 681 0871, www.vaal.ee

avatud k P kl 11 18,
kuu viimane r tasuta, tel 744 1920,
–

–

www.tartmus.ee

avatud e r kl 10 18,

ELINA LINd,
segatehnikas taieste näitus
„Ees”
kuni 23. VI.
18,
tasuta, tel 738 6300,
www.tampere maja.ee
–

SUUreS SaalIS
KRISTI KONGI, mARTA STRATSKAS,
mARGUS TAmm,
„Are We not drawn” kuni 2. VI.
VÄIkSeS SaalIS

„democticus” kuni 2. VI.

avatud e r 11 18, l 11 17,
tel 646 4110, galerii@eaa.ee,

–

e kl 12

–

18, tasuta.

LILLI-KRõõT REPNAU
„While in Estonia

...”

kuni 27. V.

avatud k e kl 11 18,
tel 627 6777, galerii@eaa.ee,
–

www.eaa.ee/hobusepea/hindex.htm

SeIFIS
ANdREI BALAšOVI

„Assembled”
kuni 3.VI.

–

–

„metsavennad”.

avatud T

–

P kl 11

–

18.

KAI-mAI OLBRI-KAARNA

akvarellinäitus

„Eestimaa päevad ja ööd”
kuni 21. V.
avatud e r kl 10 18,
l kl 11 15,
e-post ekl@eaa.ee,
tel 627 3630.
–

–

Sisekujundus kaasaegse saksa kunsti
meediumina“ kuni 2. juuni, „Nagu nägu.

MIKKELI MUUSEUM

Mängud inimkujutisega 1980. aastate Eesti
plakatis” kuni 25. mai.
Muuseumiöö: Öös on inimesi
18. mail tasuta avatud kl 11.00–23.00.
Sissepääs muuseumisse järjekorra alusel
kuni kl 22.30.
5. korruse kaasaegse kunsti galerii suletud.
Avatud: T 11–18, K 11–20, N–P 11–18
Info: 602 6000, kumu.info@ekm.ee

Weizenbergi 28, Tallinn

Näitus: „Lõvist leevikeseni. Animalistikat
perekond Sterni kogust“ alates 18. mai

Püsiväljapanek: Johannes Mikkeli
kollektsioon (16.–20. sajandi LääneEuroopa, Vene, Hiina kunst)
Muuseumiöö: Öös on inimesi
Avatud on 2. korruse püsiekspositsiooni
suur saal. Tasuta avatud kl 10.00–17.00 ja
18.00–23.00, sissepääs kuni kl 22.30.
Avatud: K 10–20, N–P 10–17
Info: 606 6400, kadriorg@ekm.ee

NIGULISTE MUUSEUM

Niguliste 3, Tallinn
Schwarzwald-Baar-Heubergi

Kontsert:

kooriühingu kontsertkoor. 20. mai kell 18.
Tasuta

ADAMSON-ERICU MUUSEUM

Orelipooltunnid igal laupäeval ja

Lühike jalg 3, Tallinn
Näitused: „Sumi-e. Jaapani traditsiooniline
tušimaal” kuni 2. juuni

–

suremise kunst“

Püsiväljapanek: Adamson-Ericu teosed
Muuseumiöö: Öös on inimesi
Tasuta avatud kl 11.00–23.00 kõik
korrused ja sisehoov, sissepääs kuni
kl 22.30.
Avatud: K–P 11–18
Info: 644 5835, adamson-eric@ekm.ee

sajandist ning gildide, tsunftide, Mustpeade
vennaskonna ja kiriku hõbevarad
Muuseumiöö: Öös on inimesi
Tasuta avatud kl 10.00–17.00 ja
18.00–23.00. Sissepääs muuseumisse
järjekorra alusel ja kuni kl 22.30.
Avatud: K–P 10–17
Info: 644 9903, niguliste@ekm.ee

EESTI KUNSTIMUUSEUM
Weizenbergi 34 / Valge 1, 10127 Tallinn
Tel 602 6001, faks 602 6002

muuseum@ekm.ee
www.kunstimuuseum.ee

l kl 11

–

–

16.

EESTI KUNSTIPÄRANDI RESTAUREERIMINE: Eesti Kunsti Toetusfond, a/a 10220034379014, www.ekt.ee

EESTI ARHITEKTUURImUUSEUm

Tallinn, ahtri 2
SUUreS SaalIS

I kOrrUSel
II kOrrUSel

„made in Estonia. Tehtud Eestis tööstusarhitektuureile ja täna”
kuni 26. V.
–

TARTU KõRGEmA KUNSTIKOOLI

GalerIIl

skulptuuritudengite

ühisnäitus
„Kevade mitu nägu”

–

„Kaks aega. Kaks piiri” kuni 18. V.
kelDrISaalIS

„Olev Prints jaTartu jaani kiriku kadunud värvid” kuni 26. V.
I kOrrUSel
Arhitektuurimakettide avakollektsioon.
Suur Tallinna makett. Sahtlinäitused.

–

tasuta, www.vorukannel.ee.

O. Lutsu

Kihelkonnakoolimuuseum

PÜSIEKSPOSITSIOON
sündmustest ja arengutest
Eestis 1940 1991.
aJUTINe NÄITUS

maailmasõja lõpust taasiseseisvumiseni)
Näitused: „Aedade järelelu“ kuni 8.
september, „BMW Art Cars“ kuni 28. juuli,
„Mängime?! Arvutimängud Prantsusmaalt
ja Saksamaalt“ kuni 30. juuni, „Come in.

avatud e r kl 10 18,

Palamuse
Okupatsioonide
Muuseum

Avatud püsiekspositsioon.

Näitus „Repin. Vene suurmeistri elu ja
looming Soomes” on suletud.
Tasuta avatud kl 10.00–17.00 ja
18.00–23.00, sissepääs kuni kl 22.30.
Avatud: T 10–17, K 10–20, N–P 10–17
Info: 606 6400, kadriorg@ekm.ee

Püsiväljapanek: „Varamu” (Eesti kunsti
klassika 18. sajandi lõpust Teise maailmasõja
lõpuni). „Rasked valikud” (Eesti kunst Teise

Püsiväljapanek: Kirikukunst alates 13.

avatud e r kl 12 18.30
ja ürituste toimumise ajal,

Tallinn, Vabaduse väljak 6

Tallinn, Hobusepea 2

Tallinn, Hobusepea 2

„Tõus ja mõõn” kuni 2. VI.

–

www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

A-GALERII

kuni 23. V.

avatud k

Muuseumiöö: Öös on inimesi

87’ 22. mai kell 18. Tasuta

pühapäeval kell 16.
Näitus: „Ars moriendi
kuni 2. juuni 2013

mONUmeNTaalGalerIIS
AHTI SEPPETI

KATRI SIPILäINENI (Soome)
„Tagametsa zine” kuni 25. V.
kelDrISaalIS
„mUUTTUUm” kuni 11. V.
SUSANNASALAmA (Soome)
„Encounters of Visual Art and
music” kuni 25. V.

l kl 11 16,
tasuta, www.elk.ee
–

Võru, liiva 13

OKUPATSIOONIdE
mUUSEUm
Tallinn, Toompea 8

Tallinn, Pikk 18

–

VõRU LINNAGALERII

TARTU KUNSTImAjA
Tartu, Vanemuise 26

TAmPERE mAjA
Tartu, Jaani 4

€

(moskva)

isikunäitused kuni 12. VII.
–

www.allee.ee

–

„helemust/süsivalge”
kuni 19. V.

–

hindamine ja
restaureerimine.

–

TõNU TUNNELI

Tallinn, Pikk 73

NäITUSEd, OKSjONId,

avatud iga päev kl 9

Tallinn, Harju 13

Hobusepea 2

17. V 4. VI
STUUdIO EmmA LEPPERmANN
(merle Suurkask,
liisa kallam, mae kivilo)
„Ööviiul”.

KADRIORU KUNSTIMUUSEUM
Weizenbergi 37, Tallinn
Haridus: Lastehommik: Prantsuse pargi
„keel”. 18. mai kell 11. Osalustasu 3,20 €.
Laupäevaakadeemia: Naised Repini elus ja
loomingus. 18. mai kell 15.
Näitus: „Repin. Vene suurmeistri elu ja
looming Soomes” kuni 18. august; laste
kunstikonkursi näitus „Loom, lind ja
inimene” kuni 16. juuni.
Püsiväljapanek: 16.–20. saj. maalikunst.
Madalmaade, saksa, itaalia, vene meistrid.
18.–20. saj. Lääne-Euroopa ja Vene
tarbekunst ning skulptuur

€

Tallinn,

VANEmA KUNSTI
ost ja müük.

KUMU KUNSTIMUUSEUM
Weizenbergi 34 / Valge 1, Tallinn
Töötuba: Ära satu paanikasse!
21.– 23. mai kell 12 ja 14. Osalustasu 3
Aedade järelelu pargiringkäik:
Olev Abner „Puude ja põõsaste moodidest
Kadrioru pargis“ 22. mai kell 18.
Osalemine muuseumipiletiga
Auditoorium: Tantsuetendus:
Flamencostuudio Fiesta „Kapriisid“ 17. mai
kell 19. Pilet 5/7
Filmisari Vestes Ameerika lugusid: Mängufilm:
„All About Eve” Rež. Joseph L. Mankiewicz,
USA 1950, kestus 138’. 21. mai kell 18. Tasuta
Kumu Dokumentaal „Testament“
Rež Christian Sønderby Jepsen, Taani 2012,
–

HOP GALERII

Tallinn, Pikk 34
(Sissekäik roheliselt turult)

–

Tallinn, Vabaduse väljak 6

Tartu,

Tartu Laulupeomuuseum
Tartu, Jaama 14
PÜSINäITUSEd „Laulu võim” ja
„Keisermantliga mees”.

„Raadi läbi aegade”
ja „meie siin maal”.

–

„dialoog keiser Qin’iga”
kuni 23. VI.
kuraator Tiiu Kirsipuu.
KUNSTIHOONE GALERII

–

kujutluse piiril”.
KGB kongide muuseum
Tartu, riia 15b, tel 746 1717.

raadi mõisapark

–

„Arheoloogilised välitööd
Eestis 2012” kuni 15. VI.

muuseum

ukseni päikeses
ja sajus. Eesti rahvuslik

P kl 11

PÜSINäITUS
„dorpat. jurjev. Tartu”.

RAOUL KURVITz & KRISTI KONGI,

PÜSINäITUS „Iga

–

EESTI KUNSTIMUUSEUMI MUUSEUMID ON 19. MAIL SULETUD

http://linnamuuseum.tartu.ee

18.

–

ermi postimuuseum
Tartu, rüütli 15

avatud k

29

Palamuse, köstri allee 3

avatud k 12

–

18, N 12 20,
–

r

–

P 11

–

18, www.arhitektuurimuuseum.ee

EESTI TARBEKUNSTI-jA dISAINImUUSEUm

Tallinn, lai 17 (sissepääs sisehoovist)

Püsiekspositsioon kihelkonnakooli elust XIX sajandi lõpul
läbi O. Lutsu „Kevade”.

TORmA VALLAmUUSEUmI näitus
„Asjad õpilase ümber 19.–20.
sajandil” kuni 31. V.

TrePIGalerIIS
RÜHmITUS Artists O, „Out and About” kuni 9. VI.
III kOrrUSel
dISAINI PÜSIEKSPOSITSIOON.

avatud e P kl 10 18,
e-post info@palmuseum.ee,
www.palmuseum.ee, tel 776 0514.

avatud k P kl 11 18, tel 627 4600,
e-post info@etdm.ee, www.etdm.ee

–

–

–

PalamUSe ON mU mÕTeTeS,

–

„keVaDe” mINU SÜDameS

ENdLA TEATRIGALERII
Pärnu, keskväljak 1
SammaSSaalIS
BOH,

ANONymOUS

„Paralleeluniversumid”
kuni 30. V.
TeaTrIkOHVIkUS
SIRAm, „Näitus loomadele”

kuni 30. V.

–

Näitused on avatud

maja lahtioleku aegadel.

mAARjAmäE

LOSS

SUURGILdI HOONE

Tallinn, Pirita tee 56

Tallinn, Pikk 17

SUURNäITUS „Iseolemise tahe.
90 aastat Eesti Vabariiki”.

PÜSINäITUS „VISA HING.
11 000 aastat Eestimaa ajalugu”.
„Veelinnurahvas. Lennart meri

„SIIN mE OLEmE! Eesti filmi
esimene sajand” kuni 29. XII 2014.

filmirännakud 1969–1988” kuni 5. VI.

avatud iga päev 10 18.
avatud k P kl 10 17.
18. V kella 10–23 Suurgildi hoones ja maarjamäe lossis
muuseumiöö „Öös on inimesi”, TASUTA!
19.V on maarjamäe loss, Suurgildi hoone ja muuseumipood suletud!
muuseumipood Börsi käigus on avatud iga päev kl 10 18.
–

–

–

–
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HÕIMUÕHTU
Näitus „Eesti jälgkosmoses
kosmose jälg Eestis” kuni 28. II 2014.
Interaktiivne uus näitusesaal
Hullu Teadlase kabinet.
–

Kolmapäeval, 22. mail kell 17

eesti keele Instituudi suures saalis (roosikrantsi 6)
Lõunasamojeedi keeled: sölkupi, kamassi ja matori keel

TÜ ajaloomuuseum (Tartu, lossi 25)
avatud k P kl 11-17, tel 737 5674.

Tartu ülikooli soome-ugri keelte professor Gerson Stefan Klumpp räägib
sellest, et sölkupi ja kamassi keel on sugulaskeeled, aga asualalt kauged.
matori ja kamassi keel olid lähinaabrid, aga suguluses nad pole.
Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii!

–

Tartu tähetorn (Tartu, lossi 40)
avatud T P kl 10-18, tel 737 6932.
–

www.ajaloomuuseum.ut.ee

Hõimuklubi toimub koostöös eesti keele Instituudiga,
toetab Tallinna kultuuriväärtuste amet.

NOORUSE GALERII
Tartu, riia mnt 11
UNGARI INSTITUUdI GALERII

Piiskopi 2

“VIIS KUUD VILDEGA”

VII PISIPLASTIKA
näitus
„minu mütoloogia”
kuni 5. VI.
avatud T

–

l kl 11

–

HENRIK mARTINI

näitus
„Kosmosebuddha”
kuni 30. VI.

18.

avatud e N kl 10 17, r kl 10
tallinn.balassiintezet.hu
–

–

–

14,

Kohtume “Estonia” 1918 /19 hooaja silmapaistvate lauljate, näitejuhtide ja teatri dramaturgi Eduard Vildega.
Autor ja lavastaja: HEIDI SARAPUU

Kunstnik: Karmo Mende

Tegelased:

Pärnu, aida 3

Täname
Külalistena Rahvusooperist ESTONIA:

PõLTSAmAA KUNSTIKOOLI
kevadnäitus „mEHINE fovism”

PÜSINäITUS

„11 000 aastat ajalugu”.
NäITUS „Isevalitseja suvatseb
esile tõsta” kuni 16. VI.
17. V 5. VII NäITUS
„Suplejate motiiveesti kunstis
1920–1945”.

ja

täiskasvanute IV lennu
lõputööde näitus „Oma rada”
kuni 31. V.

–

*

�

ARUTELUOHTU

Jäägem eestlaseks,
juhtigem

Eesti

ka Euroopat!
Liidus juba aastal

Euroopa

eesistumisele

avatud T P kl 11
–

avatud e r kl 10 18,
l ja P kl 12 16, www.kunstikool.ee
–

–

19.

–

–

2018

aga
Vaade

23. mailkell 18.00 - 19.30 Riigikogu Teabekeskuses

Neljapäeval,

Muusikajuht: Hain Hõlpus
Liikumisjuht: Agne Kurrikof-Herman

Valgus-ja lavameister: Raivo Parrik
Grimm: Anita Porila

Kostümeerija: JanaWolke

MONOGALERII
Tallinn, rotermanni 5,

rotermanni keskuse aatrium
Esietendus 11. juunil 2013 kell 18 Eesti Rahvusraamatukogu teatrisaalis.
Piletid müügil Eesti Rahvusraamatukogu infoletis.
Järgmine etendus 22. juunil kell 19 Juuru vallas Mahtra sõjavälja vabaõhulaval.

Piletimüük kohapeal.

Täname
Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali,
Tallinna Kultuuriväärtuste Ametit, Teatri-ja Muusikamuuseumi,
Rahvusooperit, Eesti Rahvusraamatukogu

jUSS PIHO
„Viskiarmastaja” kuni 4. VI.
2012 õli, lõuend 92 x 73 cm.

avatud

e r kl
–

10 20, P kl 11
–

–

18.

Ettekannete ajal on saali uksed kinni.
Suitsetamine saalis, jalutus-ja riietehoiu ruumides on keelatud.

ARUTELUÕHTU

Jäägem eestlaseks,

aga juhtigem ka Euroopat!
Vaade Eesti eesistumisele Euroopa Liidus juba aastal 2018

Neljapäeval, 23. mailkell 18.00

–

19.30 Riigikogu Teabekeskuses

Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures, suursaadik Matti Maasikas räägib sellest,
kuidas Eesti seni Euroopa Liidus hakkama on saanud, kes Euroopa Liitu tegelikult juhib
ja mida õieti tähendab meie riigile ja rahvale eelseisev Eesti eesistumine. Arutelu juhib
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Liisa-Ly Pakosta (IRL).

Osalemine aruteluõhtul on tasuta, ent palume ennast hiljemalt 22. maiks osalejana kirja panna
merje.meisalu@riigikogu.ee või telefonil 631 6300.

KESKEA RÕÕMUD
Laval PIRET SIMSON, KATRIN PÄRN,
JANEK JOOST, MARGUS PRANGEL
Lavastaja INGOMAR VIHMAR (Eesti Draamateater)
Postimees: “Õnnestunud ja julge eksperiment”
Sirp: “Keskea rõõmud: leebus, lihtsus, muretus”
Tartu Ekspress: “Uus Teater lajatab keskea muredega”
Tartu Postimees: “Väike nali, suured mured”

R, 17.V / 19.30 / Tartus, Lai 37 (7. esietendus)
L, 18.V / 19.30 / Tartus, Lai 37 (viimane etendus)
Piletid müügil Piletimaailmas ja Piletilevis
www.uusteater.ee
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luulet kreeka, jaapani,

Tallinna kirjanike maja
musta laega saalis

prantsuse, soome,
saksa ja inglise keelest.

Harju tänav 1

www.ekl.ee

luuletõlke ajakirja

hooaja peatoetaja

Ninniku
13. numbrile pühendatud

luuleõhtu.
esinevad

KIRjANdUSLIK

Kalju Kruusa, maarja Kangro,
Kristjan Haljak, Hasso Krull,
Carolina Pihelgas ja
Erki Lind.

KOLmAPäEV
22. mail kell 18

Kontserdinädal
17.–23. mai

Õhtut aitab korraldada

euroopa komisjoni
esindus eestis.

„KÜÜSLAUGU

Info 627 6410

KOLmTEIST

Üritust

toetab

eesti kultuurkapital

KÜÜNT”

E K L TA R T U O S A K O N d j a
KIR j ASTUS ILmAmAA
Teisipäeval, 21. mail kell 18
Vanemuise 19 saalis

KIRjANdUSLIK TEISIPäEV
kirjastus Ilmamaa jaaado lintrop esitlevad
Aado Lintropi luulekogu „Orus ja mäel”.

R 17.V kell 19 Vanemuise kontserdimaja
L 18. V kell 19 Jõhvi kontserdimaja

Vanemuise

sümfooniaorkestri ja
Eesti Kontserdi hooaja
lõppkontsert
IVARI ILJA (klaver)
VANEMUISE
SÜMFOONIAORKESTER
Dirigent PAUL MÄGI
Robert Schumann. “Introduktsioon”
ja “Allegro appassionato” op. 92
Fryderyk Chopin. “Andante spianato”
ja “Grande polonaise brillante” op. 22
Ottorino Respighi. “Rooma
purskkaevud” ja “Rooma pidustused”
Koostöös Vanemuise teatriga

Toetab eesti kultuurkapital

18.–19.V
Solarise keskuses ja

ERIC
WHITACRE
AUTORIKONTSERT
TALLINNA JAANI KIRIKUS 17. MAIL KELL 20.00
Kontserdil astuvad üles: dirigent ERIC WHITACRE,
vokaalansambel ESTONIAN VOICES,

KAROLIS KALJUSTE (sopran)
ning spetsiaalselt komplekteeritud PROJEKTKOOR.

Estonia kontserdisaalis
kassad avatud kell 12–18

operiävad

3hoaj0%
kuni

pu e iletid

oSarema relifstva kontserid
ja

Korraldaja:

SOOmE INSTITUUT Harju 1, 10146 Tallinn, tel 631 3917, e-post tallinn@finst.ee,
www.finst.ee. avatud e r kl 10 16, lõuna kl 12 13, suletud iga kuu viimasel reedel.
–

–

–

SOOmE INSTITUUT Vanemuise 19, 51014 Tartu, tel 742 7319, e-post tartu@finst.ee,
16, k kl 10 18, suletud iga kuu viimasel reedel.

www.finst.ee. avatud e r kl 10
–

–

–

TAmPERE mAjA Jaani 4, Tartu, tel 738 6300, www.tamperemaja.ee.
BRITI NõUKOGU Veerenni 24, 10135 Tallinn, tel 625 7788, faks 625 7799,
e-post british.council@britishcouncil.ee, www.british coun cil.ee.
UNGARI INSTITUUT Piiskopi 2, 10130 Tallinn, tel 644 0817,
e-post unginst@unginst.org.ee, kodulehekülg: tallinn.balassiintezet.hu.
avatud e N kl 10 16, r kl 10 14.
–

–

–

GOETHE INSTITUUT Suurtüki 4b, Tallinn, tel 627 6960, faks 627 6962,
e-post info@tallinn.goethe.org.

Info (saksa ja eesti keeles) koduleheküljel www.goethe.de/tallinn.
TAANI KULTUURI INSTITUUT Vene 14, 10123 Tallinn, tel ja faks 646 6373,

e-post info@dankultur.ee, www.dankultur.ee.
EESTI INSTITUUT Suur-karja 14, 10140 Tallinn, tel 631 4355, www.estinst.ee.
PRANTSUSE INSTITUUT EESTIS kuninga 4, 10146 Tallinn, tel 627 1191,
–
20, l kl 11 – 14.

e-post info@ife.ee, www.ife.ee. avatud e – r kl 11

SODUMÜK

rahvusTelainlina suveftiald valitud sodam!

KULTUURIESINdUS

Regis

Hort

In

SU R

Eesti Kontserdi
suurtoetaja

concert.ee
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Kultuuri olemus ei mahu Exceli tabelisse
Elo ja Mikk Üleoja kooriliikumisest ja kultuurist üldse
Tiia Penjam
Eesti koorimuusikas on Elo ja Mikk Üleoja sama
tuntud nimed nagu nende vanemad Ene ja
Ants Üleoja. Ega Mikk selle väitega vähemasti
enda osas küll päriselt nõustu: „Isa oli omal ajal
ikka täielik ikoon.” Kahtlemata oli ning on seda
senini, kuid tegusid ja tuntust jagub ka Elol ja
Mikul.
Elo töötab Rakvere reaalgümnaasiumis
muusikaõpetajana, juhatab viit koolikoori,
juhendab ka täiskasvanuid ning on pälvinud
Lääne-Virumaa kultuuripärli tiitli. Ta on olnud
XXIII laulupeo segakooride üldjuht, kolme järjestikuse laulupeo lastekooride dirigent ja viimasel noortepeol ühtlasi liigijuht. Lastekoorid
laulavad tema käe all järgmiselgi suvel. Mikk
Üleoja seisis 2009. aasta suure laulupeo dirigendipuldis, 2014. aastal on ta meeskooride
liigijuht. Ta on olnud Eesti Filharmoonia Kammerkoori laulja ja koormeister, laulnud maailma noortekooris ja ansamblis Vox Clamantis.
Temagi on juhatanud amatööre, kuid praegu
töötab Eesti Rahvusmeeskoori kunstilise juhi
ja peadirigendina.

Sirbile andsid õde ja vend intervjuu koorifestivali „Tallinn 2013” teise päeva lõunapausi
ajal. Elo Üleoja osales konkursil oma kammerkooriga Solare, kahel eelmisel korral žüriis
toimetanud Mikk Üleoja oli seekord festivali
kunstiline juht.
Kõnelesime kooriliikumisest ja kultuurist
üldse. Jutt hakkas hargnema küsimusest,
kui lai on meie koorimuusika kandepind.
Kas rahvuskultuuri mõiste hõlmab ka
täiesti pretensioonitut taidlust, kus lauljatel ega dirigendilgi ei näi olevat mingeid
muusikalisi ambitsioone? Kust läheb piir
või kas üldse ongi niisugust piiri, millestalates lauluklubi siiski ei mahu rahvuskultuuri
mõistesse?
elo Üleoja: mina seaksin piiri nii: kõik, kes pürivad laulupeole, kuuluvad rahvuskultuuri. On
ka koore, kus mõnus seltskond tahab niisama
koos laulda, näiteks popmuusikat fonogrammide saatel. Miks mitte, küsimus ongi vaid selles, kuidas üks või teine vaba aja meelelahutus
määratleda. Mulle algab rahvuskultuur sealt,
kus koos musitseerimises on mingi pürgimus.
Kui see puudub, on tegemist lihtsalt inimestele
meeldiva ajaviitega.
Mikk Üleoja: Ajaloolises mõttes hakkab rahvuskultuur pihta perioodist, millal me ennast
rahvusena teadvustama hakkasime. Folkloorne
laul on olemise viis, mõisted „rahvus” ja „kultuur” ei ole selle traditsiooni tekkimise ajal
üldse aktuaalsed. Meie aja kultuuris on keskendatust ja pürgimust. Sealt jookseb meelelahutuseja kultuuri veelahe. Loomulikult ei ole
piir mustvalge, hallis tsoonis on natuke ühte ja
natuke teist ning kaldumist emmale-kummale
poole, aga just süvenemine ja püüdlused on
need, mis tõmbavad joone sinna, kust algab ja
kus lõpeb kultuur.
Tänapäeva Euroopa kultuuri ja ka muusikakultuuri aluseks on religioosne mõtlemine
ja maailmanägemine. Selle vaimne põhi pandi
paika seal, kus tegeldi keskendumisega. Religioosse süvenemise tuuma moodustavad
inimesed, kes keskenduvad ööpäev läbi. See
muster on kandunud üle ka kultuuriellu. Tippkultuur sünnib seal, kus keskendutakse rohkem pühendutakse täielikult ega tehta selle
kõrval või selle asemel midagi muud. Kus ei
keskenduta, ei pühenduta, ei pürgita, seal sünnib lihtsalt meelelahutus.
–

Keskendumise keeruline kunst
E. Ü.: Võimalus millega tahes tõsiselt tegelda

INFOTELEFON 682 9070
FAKS 682 9071

TOIMETAJAD 564 50 108
e-post sirje@sirp.ee
Sirp Internetis
www.sirp.ee

Mikk Üleoja

PIIA RUBER

on nüüdisajal üks suuremaid probleeme ka
koolis. Maailm pakub tohutult võimalusi ning
enamik lapsevanemaid usub, et mida rohkem ja erinevamaid harrastusi nende lapsel
on, seda läbilöögivõimelisem inimene temast
tuleb. Ka kool ise püüab haarata kilde siit ja
sealt, kogu aeg toimub midagi: kogunemine,
osalemine, projekt, loovusmäng, infotund
Võib ju öelda, et see ongi tore, aga kui kõike
kokku on nii kohutavalt palju ja rebimine käib
eri suundades, on selles virvarris ülimalt keeruline millelegi keskenduda.
Killustatus lammutab ka õpetajat. Fragmentaarne tohuvabohu tuleb laviinina peale,
sellest ei saa üle ega ümber. Meie keskealist
või pigem juba vanemapoolset õpetajat ahistab pidev vajadus teatud asjadest osavalt üle
olla ja üle lennata ning valikuid teha, et mitte
haigeks jääda probleemidest, mille lahendamine ei ole tema võimuses. Õpetaja ei saa
täita oma missiooni, nagu ta tahaks ja õigeks
peab. Ühelgi koolikoori dirigendil ei ole päeva
lõpus proovis kõiki õpilasi, alati on osa lapsi kas
trennis, tantsuringis või mõne projektiga hõivatud. Süvenemist häirivad kogu aeg mingid
muud tegemised ning seda on võimatu muuta.
Kompromissid on ainus tee, et oma alal üldse
midagi teha.
Teiselt poolt näen, et inimesed siiski tahavad asjadega tõsiselt tegelda. Solare kammerkooris laulavad täiskasvanud harrastajad, rohkem kui poolel neist ei ole isegi mitte muusikalist algharidust. Ometi on nad pingutanud,
välja kannatanud minu õpetamised ja hakanud väärtustama seda, mis me teeme. Igaüks
neist on individuaalselt tohutult arenenud,
kuid seal taga on pühendumine, ilma selleta
ei tule midagi. Noorte seas on pürgimust tekitada ülimalt keeruline, ent siiski mitte võimatu.
Ka koolis käivad mõned lapsed mul andunult
sabas, sest koor huvitab neid. Andumus tekib
ja tuleb, aga väga-väga raskelt.
M. Ü.: Kunstiringkondades ja ka teistes eluvaldkondades on paljud jõudnud selge äratundmiseni, et ühiskonna toimimise praegune mudel
ei saa lõputult kesta. Oleme mitmes mõttes viimase piiri lähedal. Keskendumine tarbimisele
on kaasa toonud väärtuspõhisuse nurkamängimise ja alaväärtustamise. Institutsionaalsel
tasandil räägivad ametnikud nüüd juba täiesti
rahulikult ka kultuuri tarbimisest ja loomemajandusest. Tule taevas appi, mis terminid need
on!? administraatorite põlvkond hindab kul-
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tuuri faktiliste aruannete ja Exceli tabeli põhjal!
Kvaliteeti asendab kvantiteet ja kultuurist saab
justkui mingi järjekordne vidin made in China.
Paraku pole tarbimisel ja majandusel kultuuri
sügavama tuumaga vähimatki pistmist. Käärid
on läinud täiesti pööraseks.
Ühiskonna moraalistandardid kehtestab
tahes-tahtmata seltskond, kes on n-ö pumba
juures, eeldatavalt ühiskonna ühed võimekamad inimesed. Eestis oleme jõudnud punkti,
kus valitsejate seltskond ei viitsi enam isegi
teeselda eetilist käitumist. Mida siis sootsium
tegema peab? Kust saavad ühiskonna madalamatel redelipulkadel toimetavad inimesed
oma kultuuri-ja moraalistandardid, kui ülalpool ei vaevuta nägugi tegema, et riigis üldse
on mõned väärtuspõhimõtted? Nendes oludes
keskendumisest rääkida on kaunis keeruline.
Et selles hulluses toimetada ja ellu jääda,
pole teist varianti kui keskenduda oma tegevusele. Ma ei jõua paljakäsi maailma sõgedusega
võidelda, küll aga saan teha ühte asja hästi.
Karjatad ja lähed edasi
E. Ü.: Olen samuti juba ammu mõistnud, et
mul tuleb parimal võimalikul viisil teha seda,
milleks ma tunnen ennast olevat kutsutud ja
seatud. Oleme Mikuga natuurilt erinevad ning
juhatame eri tasemel koore, kuid meid ühendab väärtuspõhine tegutsemine. Ei ole vahet,
kellega koorimuusikatteha, vahe on selles, millele tegevus tugineb, mis aluselt keegi lähtub,
kus on tema kandepind ja baasväärtused.
M. Ü.: Mida aeg edasi, seda sagedamini kultuuripõllult karjatusi kostab. Äsja tsiteeriti igal
pool Mari-LiisLille sõnavõttu. Kui väga valus on,
siis karjatad korra ja lähed edasi lootuses, et
suudad nakatada ka teisi, tõmmata oma kiiluvette veel kellegi.
Kuigi meelelahutuse ületarbimisest tulenevad kahjud kultuuris on suured, pole inimestel kadunud eheda asja teadlik või alateadlik
äratundmine. Laulupeol osaleda soovijaid on
–

senini rohkem, kui lavale mahub. Siiamaani on
meiljätkunud mõistust hoida laulupidu puhas
poliitikast ja kommertsist. See on viimane laiu
hulki haarav sündmus eesti kultuuris, kuhu
need kaks saastavat elementi ei kuulu.
Eemalt võib paista, et laulupeotraditsioon
on tugev, toob ikka veel kokku kümme protsenti kogu rahvusest. Lähedalt vaadates on
näha, kui habras see on. Laulupidu on elujõuline, kuni ta suudab tänast päeva kunstiliselt
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reflekteerida. Pärimus on mõistagi oluline, aga
see üksi ei kanna. Kui ei kasva peale meid kõnetavat nüüdisaegset kultuuri, kaob ka laulupidu
kui fenomen. Ta elab niikaua, kuni sünnib
tänapäevast väärtuslikku koorimuusikat, mis
on oma helikeelelt ja raskusastmelt laulupeol
esitatav.
Professionaalses koorikultuuris on samad
tendentsid, mis mujal. Et olla tippvormis koorilaulja, läheb vaja meeletut vaimset ja füüsilist pingutust. Palju lihtsam on leida igasugust
muud tegevust, killustuda eri valdkondade ja
mitme tegevuse vahel. Teed projektikese siin,
teise seal, ühes kohas on huvitav ja teises kohas
on täitsa vahva, aga süvitsi ei lähe kuskil. Traditsioon, mis sunnib sügavale sukelduma, kipub
kaduma, pole enam kombeks.
Meil kõigil on tuhat võimalust oma päevi
sisustada.Töötan ise palju arvuti taga, kirjutan
ja otsin infot.Arvutisse võib kaduda päevadeks
tundega, et kulutad aega äärmiselt sisukalt ja
kasulikult. See ajaneelamise viis on väga osavalt konstrueeritud: infoküllus on nii suur, et
kõike haarata püüdes tekib kujutlus, nagu
teeksid midagi ülimalt vajalikku. Tegelikult
ei ole su tegevusel mingit produkti, sellest ei
sünni mitte midagi.
Olen sügavalt allergiline kolme sõna vastu:
projektijuht, arengukava ja jätkusuutlikkus
(kultuuritarbimisest ja loomemajandusest me
juba rääkisime). Kolm sõna, kolm nurisünnitist,
millel puudub elu tõsiasjadega seonduv sisu.
Ka kultuur muutub järjest projektipõhisemaks,
aga maakera pöörleb ning loodus elab endiselt ilma arengukavade ja projektijuhtideta.
Katsuge panna need kolm sõna perekonna

konteksti

absurd kuubis! Kes on teie pere
projektijuht? Ja kas teie laste liivakastimäng
oli täna ka jätkusuutlik? Ma väga loodan, ette
korraldate oma igapäevaelu ikka perekonna
arengukavast lähtudes? Tühjadele sõnadele
–

keskendumine eemaldab meid olulisest.
Alustalad on nõrgad
E. Ü.: Trendid on üleilmsed, aga Eesti olukord
on eriti hull, sest siinne kultuurikiht on õhuke,
meil puudub sajanditepikkune kristlik traditsioon. Eetika haprus on totaalne ja mitte ainult
seal, kus juhid ei viitsi nägu teha, et nad millestki hoolivad, vaid igal tasandil. Alustalad on
nii nõrgad, et kultuuri olemust ei mõista tihti
isegi mitte kõrgharidusega kultuuritöötajad. Ja
kuna me oleme nüüd korraga kõigele avatud ja
kõik on lubatud, väärtushinnangud puuduvad,
siis ongi raske midagi üles ehitada, sest kogu
süsteem on tugedeta. Kesk-Euroopa riikides
hoiab kultuuritraditsioon ühiskonna jalgu siiski
natuke kindlamalt maas kui meil.
M.Ü.: Riiksaab baseeruda ainult inimestel, kes
tal on, ehk mida targemad, haritumad ja kultuursemad on kodanikud, seda paremini läheb
ka riigil. Haridust jagatakse koolis, seega on
õpetaja üks olulisemaid persoone riigis. Vaadates praegust aega, tekib küsimus, kas Eesti
riik on hull, et hävitab iseenda tulevikku. Tean
omast käest, kui keeruline on õpetaja amet ja
mida see inimeselt nõuab. Mina ei saanudki
hakkama, see ei ole minu ala. Et järgmist põlvkonda hariksid parimad võimalikud inimesed
parimal võimalikul moel, on kool see koht,
kuhu tuleb raha sisse summida, kui tõesti ainult
toorelt rahast rääkida. Kui riik ei toeta lüli, mis
kasvatab inimesi, kellest ta koosneb, siis mida
ta toetab? Mul ei tule midagi tähtsamat pähe.
E. Ü.: Ei oskagi siia midagi lisada. Soovin sisemist jõudu kõikidele koorijuhtidele-muusikaõpetajatele, kes oma tööd pühendumisega
teevad. Praegu neid veel on ja nende mõju
toimib. Jätkugu meil äratundmist, et see töö
on vajalik ja õige. Kuskilt peab tulema midagi
tagasi, misakusid laeb ja jaksu annab.

