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Avang

Eesti võiks olla nagu Isaac Asimovi
Asum.

Me tahame ikka pidada Eestit innovat-

sioonikeskuseks (Skype, e-valimised
ja kõik need muud edulood). Ukraina
kriisi alguses kerkis see teema veelgi
pragmaatilisemalt esile: milline peaks
Eesti olema, et liitlased tahaksid seda
kaitsta ja vaenlastelpuuduks soov rünnata, et Eesti oleks iseseisva jamõjutamatuna väärtuslik. Otsiti viisi, kuidas

Üheks selliseks visiooniks on
Eesti kui atraktiivne meditsiiniturismi sihtmaa. Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige Sven Kruup
on öelnud, et meditsiiniedu valemiks
on kolm T-d ehk tehnoloogia, talent ja
tolerants. Esimesed kaks eeldust on
täiesti olemas. Paraku viimast tolerantsi ei paista kuskilt. Sotsiaalministeerium plaanib muuta välisarstide tuleku lihtsamaks, kuid vastu
–

–

puikleb Eesti Arstide Liit, põhjendades seda kartusega, et arstiabi kvaliteet seeläbi kannatab. Missugusest
kvaliteedist me üldse rääkida saame,
kui Eesti arstide väljarännet miski ei
kompenseeri?
Küsimus on tegelikult laiemgi: kui
avatud Eesti tööturg on ehk kas Iñaki
Sandoval Campillo valimine Viljandi
kultuuriakadeemia direktoriks on vaid
harv juhus.

Kontserdielu ja eesti muusika pärand
Kerri Kotta

Eesti muusika (esitamise) olukord on
hea. Nõnda tõdesid peaaegu kõik kontserdikorraldajad ning paljude muusikakollektiivide ja -institutsioonide
esindajad kultuuriministeeriumi korraldatud juunikuisel ümarlaual. Teatavas mõttes võib sellega nõustuda. Eesti
professionaalne muusika on maailmas
selgelt nähtav. Selle osakaal moodustab
kohapealsete korraldajate sõnul kontserdi- ja festivalikavadest umbes poole.
Oluliselt on kasvanud uudisloomingu,
sh algupäraste suurteoste (näiteks kogu
õhtut täitvate ooperite) tellimine ja eri
institutsioonid rakendavad aina laiemalt resideerivate heliloojate süsteemi.
Eestis toimub mitu spetsiaalselt eesti
muusikale pühendatud festivali, kusjuures Klassikaraadio salvestab enamasti olulisemad eesti heliloojate teoste
(esi)ettekanded.

Kõige selle juures on aga jäänud
mõneti tagaplaanile eesti klassikaline
muusikapärand, kuigi ka siin võib rääkida silmapaistvatest sündmustest,
nagu näiteks hiljuti Leipzigis ette kantud
Rudolf Tobiase „Joonase lähetamine“.
Probleem on aga selles, et kiiduväärt üldpilt tuleneb enamjaolt nüüdis- ja uudisloomingu suurest osakaalust (mis muidugi ei olehalb jaannab tunnistust eesti
muusika jätkuvast elujõust). Peale selle
moodustavad üsna suure osa eesti klassikalise muusika ettekannetest, mida
on niigi arvuliselt vähem, pigem mitmesugused (populaarsed) väikevormid kui
kunstiliselt nõudlikumad teosed. Üksikute ja juhuslikenakipuvad need üldises
kontserdielus lahustuma, tagajärjeks
vastava valdkonna kõrvalejäämine.
Selle põhjuseks on ühelt poolt kindlasti piiratud ressursid: ka publikule suhteliselt tundmatu ning kommertsiaalses
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mõttes oletatavasti vähem edukamaks
kujuneva muusikalise suurvormi kontserdiks ettevalmistamine nõuab märkimisväärseid ajalisi ja rahalisi kulutusi,
mida ilma täiendavate garantiideta naljalt ette ei võeta. Kuid teiselt poolt näivad
olulist osa mängivat ka kehtivad väärtushinnangud, mis eesti klassikalise muusika suurvorme kui mitte sisuliselt,
siis vähemalt potentsiaalsete turustatavate toodetena omajagu alavääristavad.
Seega on probleem nii vormilinekui ka
sisuline.
Piisavate materiaalsete vahendite
puhul poleks võimalikku käitumisstrateegiat raske ette kujutada. Kohe võiks
näiteks taastada eesti klassikalisele
sümfoonilisele muusikale pühendatud
festivali „Tubin ja tema aeg“, institutsiooni, mis praegu meie kontserdielus
puudub. Eestisse saaks regulaarselt
kutsuda maailmanimega muusikuid ja
kollektiive, nii ansambleid kui ka orkestreid, kes oleksid nõus mängima meie
klassikalisi suurvorme, kusjuures sellist
tegevust toetataks igati ka Eestist väljaspool. Teadliku riikliku poliitikana saaks
soodustada eesti muusikaklassika salvestamist japlaadistamist eelmainitud
muusikute ja kollektiivide poolt ning
saaks luuavõimalusi eesti klassikalisele
muusikale pühendatud kontserdisarjade, konkursside ja interpreedipreemiate loomiseks.Loomulikult saab seda
rida veel jätkata, kusjuures kaasneda
võiks läbimõeldud ja jõuline meediakajastus, aga ka eesti klassikalise muusika
uurimiseriiklikud uurimisprogrammid
ning nootide ja raamatute kirjastamine.
–

–

Teataval määral ju kõike seda kontserttegevus, festivalid, plaadistamine,
kirjastamine, uurimine ka toetatakse,
kuigi mitte just alati süstemaatiliselt
ning eesti klassikalise muusikaga seonduvalt. Probleemiks nagu ikka on raha
vähesus, mistõttu eraldatud vahendite
hulk võimaldab korraldada pigem tagasihoidlikus mõõdus ning seetõttu ka
repertuaari silmas pidades lahjemaid,
kuid igal juhul sageli teenimatult märkamatuks jäävaid üritusi. Samuti ei
lahendaks rahastuse oluline kasv Eesti
mõõtkava ja võimalusi silmas pidades
veel eesti klassikalise muusika nähtamatuks jäämise probleemi: mõne Elleri
või Tubina teose ettekande lisandumine
ei täiendaks olemasolevat üldpilti sellisel määral, et võiks rääkida kvalitatiivsest hüppest. Kuna meil ei ole võimalik
kulutada suurriikidega võrreldavaid
summasid, panustades n-ö kvantiteedi
ülekasvamisele kvaliteediks, siis tuleks
sisuline muutus siin saavutada vähemalt olemasolevate vahendite oskuslikuma rakendamise kaudu.
Loomulikult ei saa kultuuriministeerium kirjutada muusikainstitutsioonidele otseselt ette nende repertuaaripoliitikat, kuid ta võib teatavaid
tegevusalasid soodustada. Üks võimalus
oleks luua eesti klassikalise muusika
tähtteoste ehk meie muusikaliste alustekstide esitamise programm, mille
raames kontserdiorganisatsioonid jt
muusikainstitutsioonid saaksid taotleda
toetusi. Selline programm võiks sisaldada kindlaid nõudeid mahule, kontseptsioonile ja tulemustele. Et vältida
–

–

Takistuseks muusika esitamisel näib olevat meie klassika mõneti
museaalne renomee, oletatav võimetus nüüdispublikut kõnetada.
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rahaliste vahendite killustamist stiilis
igaühele midagi, peaks eelistatama
pigem suuremamahulisi ja kunstiliselt
nõudlikumaid ettevõtmisi. Samuti peaksid projektid olema kontseptuaalselt väljapaistvad: kuna neid ei ole ilmselt võimalik arvukalt rahastada, siis peaks iga
sellise projektiga kaasnema ka oluline
kultuuriline, hariduslik ja miksmitte ka
teatav propagandistlik lisandväärtus, s.t
projekt ei tohiks olla lihtsalt (veel üks)
kontsert, kontserdisari või festival. Ehk
tuleks eelistada projektitaotlusi, mille
puhul on ühtlasi läbi mõeldud, kuidas
need võiksid kultuuri rikastada, muusikalisi kontakte luua ning võib-olla ka
uusi suundumusi algatada.
Kuid nagu öeldud, ei seisa eesti muusika esitamise probleem ainult majanduslike võimaluste taga. Hoopis olulisemaks takistuseks näib olevat meie
klassika mõneti museaalne renomee,
selle oletatavvõimetus nüüdispublikut
kõnetada, mida mõnikord kahetsusväärselt jagavad ka vastava valdkonnaga lähedalt seotud isikud. Infomüras
on see nagu paljud teised valdkonnad
muutunud justkui teatava seltskonna
isiklikuks asjaks. Nii see muidugi olla
ei tohi ja siinkohalkutsun kõiki asjaosalisi, kuid eelkõige kontserdikorraldajaid
ja muusika leviku eest vastutajaid seda
olukorda muutma.
On selge, et klassikaline muusika
nagu igasugune nõudlikumkunstivorm
vajab eestkõnelejat. On tähtis, et oluliste
muusikainstitutsioonide juhid, kelle
korraldada eesti muusika- ja kontserdielu suuresti on, ei oleks ainultvõimekad
mänedžerid, vaid ka omalaadsed rahvavalgustajad, isikud, kes ei lähtu ainuüksi
publiku maitsest, vaid püüavad seda ka
harida. Elu on paraku näidanud, et tänapäeval ei saa inimesi kunstmuusika
juurde tuua propageerides neile mehaaniliselt väärtusi, millest lähtuvalt eesti
klassikalised suurvormid kunagi loodi.
See ei tähendaaga esmajoones teose sisu
varjutavat pakendamist või turustamist
kõige selle juurde käiva tingeltangeliga.
Samuti ei tähenda see näiteks Elleri või
Tubina loomingust rääkides rahvuslikkuse üle parda heitmist, vaid pigem selle
suhestamist tänapäevaga. Tahtmata jutlustada siin väärtuste relativismi, tuleb
ometi tunnistada, et iga traditsioon on
just nii elujõuline, kuivõrd see suudab
tuuma kaotamata end muutuvas ajas
jätkuvalt uuesti määratleda. Seetõttu
sõltub eesti rahvusliku muusikaklassika
ellujäämine vajalike rahasüstide kõrval
ka teatavast mütoloogilisest saneerimisest, selle identiteedi uuendamisest, mis võimaldaks meie muusikalisi
tuumtekste publikule tänapäevasemalt
ja sisulisemalt vahendada.
–

–

Kui Sirp ei jõua postkasti õigeaegselt,
palume helistada tel617 7717.
Honorari makstakse iga kuu II jaIV neljapäeval.
Honorariprobleemide korral võtta ühendust
e-posti aadressilkatrin@kl.ee või tel 683 3105.

Ajalehes Sirp avaldatud artiklidon autoriõigusega
kaitstud teosed, millereprodutseerimine ja
levitamine kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

POLIITIKAMÄNG

Sirp 31. juuli 2015

Ekraanitõmmis mängust „Donetski lahing“ („Batttle for Donetsk“, LuGus Studios, 2015), kus mängija saab valida poole Ukraina konfliktis

–
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separatistid või Ukraina armee.

(Video)mängud infosõjas
Mängude poliitiline potentsiaal ja propagandaväärtuses tõuseb ikka ja jälle pinnale.
Ave Randviir-Vellamo

videomänge oleks võimalik kuidagi
kasutada Vene propaganda tõrjumiseks
Balti- ja Põhjamaades? Selle küsimuse
esitas publiku seast välisriigi saatkonna
esindaja aprilli algul Tallinna ülikoolis
toimunud mänguarendajate konverentsil „GameDev Days 2015“. Konverentsi
teisel päeval tegi ettekande Marek Link
sisekaitseakadeemiast, kes demonstreeris kolmedimensioonilist virtuaalkeskkonda XVR, mis võimaldabkriisisituatsioone (õnnetused, rahutused jms) läbi
mängida noortel, kellest koolitatakse
riigi kaitsjaid tulevasi päästjaid, politseinikke ja piirivalvureid. Kuigi konverents oli keskendatud mängutööstuse
suundumustele ja (seoses Balti filmi- ja
meediakoolis avatava uue rahvusvahelise hariduslike mängude magistriprogrammiga) õppeprotsessis rakendatavatele mängudele, oli omal tagasihoidlikul
kombel õhus ka küsimus, kas ja kuidas
on videomänge võimalik kasutada riigikaitses. Sellise küsimuse sõnastamise
järel võib selle soovi korral ka muidugi
ümber pöörata ja küsida, kas ja kuidas
Kas

–

kasutatakse mänge (poliitiliste) vastaste ründamiseks. Videomängudel on
tunnustatud roll rohkem või vähem
ideoloogiliselt neutraalse virtuaalse
militaarse treeningukeskkonnana. Ent
missugune roll on mängudel infosõjas?
–

–

Pilk ajalukku.
„Rund um Estland“
Enne praeguse situatsiooni analüüsimist on võib-olla huvitav teada, et mängude kasutamisel poliitika tööriistana
on siinsamas Eestis vähemalt 80 aasta
pikkune ajalugu. 1935. aastal nägi Tallinnas Päevalehe trükikojas ilmavalgust
lauamäng „Reis ümber Eesti“ („Rund
um Estland“). Tänapäeval võib mängulaua leida näiteks Tartu mänguasjamuuseumi kogust, tervikliku mängu
koos juhise ja nuppudega aga Eesti

Ajaloomuuseumist. Mängulaud kujutab endast saksakeelsete kohanimedega
Eesti kaarti, reeglid on lihtsad: mängijad
alustavad täringuid veeretades Eestireisi pealinnast Revalist javõitja on see,
kes esimesena sinna tagasi jõuab.
Lauamängul „Rund um Estland“ olid
selle ilmumise hetkel hoopis tähtsamad
funktsioonid kui pelgalt meelelahutuslikud. Arhiividokumentidest ilmneb, et
mängu väljaandjaks oli baltisaksa haridus- jakultuurielu korraldav, Eesti Vabariigi siseministeeriumilealluv saksa kultuuromavalitsus (1925–1940) ja et mäng
kujutas endast omamoodi vastulööki
Eestis 1935. aastal kehtima hakanud
keeleseadusele, millega muu hulgas keelustati mitte-eestikeelsete kohanimede
kasutamine trükistes jaavalikus ruumis.
12. aprillil 1935. aastal kultuuromavalitsusest välja saadetud kirjas teatatakse,

Viimase aasta jooksul on GooglePlay rakendustepoe valikus olnud
pidevalt u 30 mängu, miskäsitlevad Ukraina kriisi alates Maidani
väljaku meeleavaldustest kuni Krimmi sündmusteni.

et „kuna 1. aprillist alates on Eestis saksa
kohanimede kasutamine trükis keelatud, tekib oht, et need vajuvad tasapisi
unustusehõlma. Seetõttu on kultuuromavalitsus, muude meetmete hulgas,
saksa kohanimede õpetamise eesmärgil,
andnud lastele välja väikese reisimängu.
Ettevõtmine on Eesti saksluse (Deutschtum) seas saanud sooja vastuvõtu osaliseks ja mäng leidnud jubapalju ostjaid“.1
Mäng ja selle ilmumisele järgnevad
sündmused illustreerivad kujukalt rahvusrühmadekonkureerivat maailmavaadet, ajaloonarratiive ja eesmärke 1930.
aastate Eestis ja kergelt skisofreenilist,
kuigi mitte tavatut situatsiooni, kus riigi
tasandil vastu võetud seaduse vastu võideldakse laias laastus samal tasandil
oma tegevusaja jooksul oli saksa kultuuromavalitsus kujunenud millekski
siseministeeriumiosakonna sarnaseks.2
Kuivõrd politiseeritud oli sellise mängu
trükkimise akt suuresti saksavastastest
meeleoludesthaaratud riigis, näitab kas
või see, et valvsad kodanikud teatasid
mängu ilmumisest politseisse.
–

Järgpöördel.
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positiivse hinde u 2700 mängijat, mis
annab alust oletada, et tegelike mängijate arv on mitu korda suurem.
Google Play Ukraina-teemalised
mängud esindavad konfliktis osalejate
erinevat ettekujutust osas tuleb mängijal hävitada rohelisi mehikesi, teistes
ukraina „fašiste“. 2012. aastal andis Eesti
uudismänge tootev ettevõte Imepilt välja
mängu „Vihased kremlistid“ („Angry
Kremlins“) veel ühe „Vihaste lindude“
klooni, millega, muudetul kujul, protestiti Vene punkbändi Pussy Riot liikmete
vahistamise vastu. 2013. aasta suvel
demonstreeriti vene õigeusu kiriku
noortefestivalil mängu „Ära päästa
Pussy Riotit katedraali“, kus katedraalile lähenevaid punkbändi liikmeid tuli
ristiga eemale tõrjuda. Osas õigeusklike
mängu kirjeldavates artiklites märgitakse ühtlasi ära ka varasem Eesti mäng,6
jättes õhku võimaluse, et uus mäng võib
olla omamoodi vastunoodiks erinevat
seisukohtaesitanud vanemale mängule.
Ukraina-teemaliste mängude puhul on
näha, kuidas lahknevate maailmavaadete lahing toimub juba veidi suuremas
mastaabis, aga ka osalt erineval kujul
mitmes tasulist mängu tutvustavas tekstis on kirjas, et osa mängu tuludest läheb
Ukraina armee toetuseks.
–

–

Ekraanitõmmised mängust „Nii nagu Putin: tõsta SKP-d“ („Like Putin: прокачай ВВП!“, 2011). Mängu peategelane,
keda mängija kontrollib, on Venemaa president Vladimir Putin.

(Video)mängud infosõjas

natsionaalsotsialistide ideede levitajad
ning nende välispoliitika käepikendused mingil juhul ei olnud tegemist
poliitiliselt süütute institutsioonidega.
Juhul kui mänguloojate eesmärk oli
Reich’i-sakslastele demonstreerida oma
pealehakkamist ja kindlat tahet saksluse
elujõud Balti provintsides säilitada, võib
dokumentide põhjal järeldada, et see
sõnum õnnestus kohale toimetada.
–

Algus lk 3.
Politseinikud tulidki trükikotta asja
uurima. Tants mängu ümber lõppes
baltisakslastele siiski hästi, kuna „Rund
um Estland“ jõuti välja anda veebruaris,
mõni nädal enne keeleseaduse jõustumist ning kuna seadusel ei olnud tagasiulatuvat mõju, olid kultuuromavalitsusel kõik õigused nii mängu tootmiseks
kui ka edasiseks turustamiseks.

Mängu sõnum infosõjas
Kui asetada mäng infosõja ehk tegevuse
konteksti, mille eesmärk on kommunikatsioonivahendite abil toetada teatud
poliitiliste eesmärkide saavutamist, oli
mängu puhul sisepoliitilises mõttes
tegemist surnult sündinud projektiga,
kuigi tollal seda loomulikult veel ei teatud. Baltisaksa noorsugu 1930. aastate
keskel oliEestis veidi üle 3000 baltisaksa
lapse kelle teadmiste pärast kultuuromavalitsus muret tundis, lahkus Eestist ju varsti pärast mängu ilmumist
ning hakkas ilmselt õppima oma uue
kodumaa geograafiat. Teine lugu võis
aga olla välispoliitikaga, mille teenistusse mäng samuti rakendati. Nimelt
saadeti see vähemalt kahele Saksamaa
organisatsioonile Stuttgarti Saksa
Välisinstituudile (Deutsches AuslandInstitut) ja Berliini Välissaksa Ühingule
(Volksbund für das Deutschtum im
Ausland). Mõlemad organisatsioonid
võtsid mängu vastu soojalt, „tervitasid
[kohalikku] initsiatiivi“3 ning Berliini
ühing tellis sada mängu Saksamaale,
et need seal müüki lasta. Nii Stuttgarti
instituut kui ka Välissaksa Ühing olid
loodud välissakslaste abistamiseks,
1930. aastatel olid neist aga saanud
–

–

–

Mängude poliitiline

japropagandaväärtus
Tulles tagasi digitaalsete mängude
ajastusse tuleb tõdeda, et idee mängude poliitilisest potentsiaalist ja propagandaväärtusest on midagi, mis ikka
ja jälle pinnale tõuseb ja mida seni veel
suhteliselt vähestele suurtele edulugudele vaatamata ka järjekindlalt teostada
püütakse. 1997. aastal antud intervjuus
arvab tuntud videomängudisainer Chris
Crawford, et „disaineri agenda suhteline läbipaistmatus teeb videomängud
pigem pimeduse kui valguse käsilaseks.
Goebbels oli nii hirmuäratav, kuna ta
oskas tolleaegset meediat propagandaeesmärkidel hästi ära kasutada. Praegu
oleme liiga lollid, et välja mõelda, kuidas seda teha. Ühel päeval on meil oma
interaktiivne Goebbels“.4
Üks mastaapsematest, tuntumatest
ja edukamatest näidetest (edukusel võib
olla midagi tegemist sellega, et tegemist
on ka ühega kalleimatest sellesarnastest
projektidest) videomängude riigi
huvide vankri ette rakendamisest on
Ameerika Ühendriikide sõjaväe toodetud värbamismäng „Ameerika sõjavägi“
(„America’s Army”, 2002). 2011. aastal
nägi ilmavalgust samalaadse kontseptsiooniga Hiina Rahva Vabastusarmee
sõjamäng. Kriitikud on märganud, et
vaenlased Hiina mängus „Kuulsusrikas missioon“ („Glorious Mission“), mis

Ka pikaajaline kogemus digitaalse meediaga ei taga

algselt oli loodud sõjaväelaste treenimiseks, kuid muudeti paar aastat hiljem
kättesaadavaks ka laiemale publikule,
meenutavad kahtlaselt USA sõdureid.
Muidugi tekitab see küsimuse selle
kohta, millisteks reaalelulisteks stsenaariumideks Hiina sõdureid treenitakse.5
Omaette aspekt videomängude võimalikul kasutamisel infosõjas, mida
siiani on väga vähe uuritud, on see, et
hübriidsõdade ajastul võib interaktiivsete Goebbelsite avalikkusele tuntud
tipp-poliitikute, võimule lähedal seisvate persoonide või organisatsioonide,
kes kõigi silme all tohutut tsentraliseeritud (interaktiivse) propaganda masinavärki pööritavad varjus, kuid võib-olla
ka nende käsilastena, toimetada hulga
väiksemaid, oma nišis samuti mõjukaid
tegelasi. „Ameerika sõjaväe“ või „Kuulsusrikka missiooni“ sarnaste suurprojektide kõrval on palju väiksemaid
poliitilise sõnumiga mänge, millel on
samuti oma sihtrühm, kuid mis võivad
hõlpsasti kriitikute ja meedia tähelepanu radari alt läbi lipsata.
–

–

Ukraina-teemalised mängud
Viimase aasta jooksul on Google Play
digitaalse rakendustepoe valikus olnud
pidevalt u 30 mängu, mis mingil moel
käsitlevad Ukraina kriisi alates Maidani
väljaku meeleavaldustest kuni Krimmi
sündmusteni. Osa mängudest on aja
jooksul valikust kadunud, uued asemele
tulnud. Enamik mänge on väga lihtsa
mehaanika ja graafikaga, selgelt asjaarmastajate tehtud ning tasuta allalaaditavad. Kuna paljud nimetatud mängud on
primitiivse disainiga või lihtsalt teiste
tuntud mängude, nagu „Vihased linnud“
(„Angry Birds“, 2009, Rovio) tehniliselt
viletsamad kloonid, ei paku need sageli
huvi isegi mängude uurimisega tegelevatele spetsialistidele. Samal ajal on näiteks mõlemaleGreenbar dev. 2014. aastal
välja lastud mängule „Vihased ukrainlased“ („Angry Ukrainians“) aita ukrainlastel revolutsiooni teha ja „Laperdav
Viktor“ („Flappy Victor“) aita Viktor
Janukovitšil ennast ära tappa andnud Google Play keskkonnas valdavalt
–

digitaalset kirjaoskust ja interaktiivsed Goebbelsid on selle
juba ammu ära tabanud.

–

–

–

–

Trollifarmid ja
Putin kui popikoon
Loomulikult ei ole selliste mängude
mõjuvälja sattuvate inimeste hulk (veel)
võrreldavgi näiteks Venemaa riiklikult
kontrollitava trükimeedia, televisiooni
ja raadio mõjusfääris olevate inimeste
hulgaga. Mis muudab aga need väikesed
mängud huvitavaks, on see, et nende
autorite kindlaks tegemine (juhul, kui
autorid seda ise ei soovi) on pea võimatu. Kes neid toodavad? Kas poliitaktivistid, murelikud kodanikud, uue
kunstilise väljendusviisiga katsetajad?
On need mängud toodetud kodanikualgatuse korras rohujuure tasandil või
tegeletakse nende arendamisega näiteks trollifarmides? Miks eeldada, et
nüüd, mil palgaliste trollide armee on
Venemaal hõivanud interneti, mida seal
veel mõni aasta tagasi peeti viimaseks
vaba mõtte kantsiks, suudavad nad
vaid kommentaare meediasse ja
ühismeediasse toksida ja heal juhul
mõne Youtube’i video üles laadida?
Videomängude tootmine on väga loogiliselt järgmiseks sammuks.
Praegune (lihtsate) digitaalsete mängude tootmise ja levitamise madal lävi
on loonud kummalisi mänguhübriide,
mida on väga raske kusagile lahtrisse
paigutada või täielikult mõista. 2013.
aastal kirjutasin pikema artikli7 veebimängust „Nii nagu Putin: tõsta SKP-d“
(„Like Putin: прокачай ВВП !“8), mis
ilmus internetti 2011. aasta suvel. Mäng
on eriline selle poolest, et praeguste
mängukategooriate põhjal on seda pea
võimatu klassifitseerida. Mängu peategelane, keda mängija kontrollib, on
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president Vladimir Putin
ning mäng kujutab Putinit mõni aasta
tagasi meediat ummistanud PR-trikkide
parimas traditsioonis imemees Putin
kakleb mängus terroristidega, juhib
metsatulekahjusid kustutavat lennukit, laulab heategevuskontserdil „Blueberry Hilli“ jne. Viimaste andmete järgi
oli mängu mängitud üle miljoni korra.
Tavaliselt kujutatakse poliitikuid videomängudes kahel põhjusel neid kas
reklaamitakse või nende üle naerdakse.
Poliitikuid, nende imagot ja agendat
toetavad mängud on pea eranditult tellitud nende endi või partei poolt ning
neid kasutatakse näiteks valimiskampaaniates (näide: Eesti Keskerakonna
veebimängud). „Like Putini“ puhul on
mängu loonud reklaamibüroo Agency
One seda varianti eitanud (mis muidugi
ei tähenda veel midagi) ja teatanud,
et nad tegid Putinit kujutava mängu
hoopis enesereklaamiks, kuna Putin
on vaieldamatu klikimagnet ja neile
lihtsalt meeldib Putin.9 Kuigi reklaamibüroo esindaja sõnu ei pea uskuma, on
mitu analüütikut avaldanud arvamust,
et Putinist on tekkinud omamoodi popkultuuri ikoon ja kaubamärk ning tal ei
pruugi olla kontrolli oma kuvandi kasutamise üle, näiteks reklaamitakse tema
näo janimega Venemaal kümneid tooteid viinast konservideni. Juhul kui reklaamibüroo räägib tõtt, on tegemist seni
nähtud poliitiliste videomängude ebatüüpilise juhtumiga, kuna mängu ei saa
traditsioonilises mõttes liigitada valimismänguks ega ka poliitiliseks pilaks.
Venemaa

–

–

Osaluspropaganda näited
Huvitav on ka veel see, et põhjalikumal
uurimisel on võimalik leida juhtumeid,
kus Putinit on kasutatud popkultuuriteose tegelasena ja mille puhul: 1) autorite motivatsioon on, vähemalt algselt,
ebaselge; 2) teos järgib Kremli ametliku
propaganda liini, kuid autorid kinnitavad, et ei järgi kellegi juhiseid ning et
neil puudub Kremliga igasugune seos;
3) autorid väidavad, et tegid töö selleks,
et saada kuulsaks ja võimaluse korral
pälvida ka Putini tähelepanu; 4) autorid
teatavad, et toetavad Putinit; 5) mitmel
juhul, ka „Like Putin“ mängu puhul,
rõhutatakse seda, et projekt on tehtud
vabatahtlike tööna janulleelarvega.
Mitmeid selliseid juhtumeid, nagu
Lauldes Koos (Поющие Вместе) 2002.
aasta hitti „Mees nagu Putin“ („Такого
как Путин “) või teise tüdrukutebändi
Putini Tüdrukud („Девочки за Путина“)
lugu „Putin, ma tahan olla sinuKonnie!“
(„Путин! Я хочу быть твоей Конни !“10)
on väga huvitavalt oma raamatus „Müstiline Putin“ kirjeldanud Anna Arutunjan.
Tema kirjeldatud näidetele võib lisada
veebimängu „Like Putin“ ja näiteks
Sergei Kaleniki kiiresti populaarsust
kogunud veebikoomiksi „Super-Putin:
mees nagu iga teine“.11 Anna Arutunjan
juhib tähelepanu, kuidas ideoloogid
kujundasid ülalt Stalini isikukultust

Ekraanitõmmis mängust „Au Berkutile!“ („Слава Беркуту!“, ArtGame Studio, 2013), mis on selgelt separatistide poolel.

ja seda toetati alt, kuid Putini kultus

„funktsioneeris vastupidises suunas.
Loomult kommertslik ja irooniline,
polnud selles mingit tõelist kangelase
ülistamist, nagu seda seostati Stalini
kultusega. See sai alguse küll altpoolt,
kuid Kremli peaideoloogi ja suhtekorraldaja Vladislav Surkovi büroo toetas
seda ideoloogiliselt või rahaliselt“.12
Arutunjani tähelepanekutele ja tuntud
meediateadlase Henry Jenkinsi osaluskultuuri (ingl participatory culture)
kontseptsioonile toetudes pakkusin
artiklis välja, et mängu „Like Putin“ sarnaseid tooteidvõiks käsitleda osaluspropaganda (ingl participatorypropaganda)
näidetena. Osaluskultuur on Jenkinsi
järgipeamiselt interneti laia leviku tulemusel sündinudkultuuri tajumise jatarbimise viis, mida iseloomustavad suhteliselt madal loomingulise väljenduse ja
ühiskondlikus elus osalemise lävi, lihtsasti kättesaadav võimalus oma loomingut teistega jagada13 ning see, et igaühel
on võimalik meediasisu salvestada, kommenteerida, kasutada, modifitseerida ja
taasringlusse lasta.14 Siit võib järeldada,
et riigis, mille meediasisu on valdavas
ulatuses propaganda, hakkavad ka selle
kodanikud modifitseerima ja taasringlusse laskma propagandat, muutudes
kas tahtlikult või tahtmatult riikliku

propagandamasina osaks. Kuigi osaluspropaganda teooria on alles kontrollimisjärgus, on see üks võimalik raamistik
ühe osa neist tuhandetest veebis avaldatud poliitilise sisuga mängude (nt eelnevalt näiteks toodud Ukraina-teemaliste
mängude) analüüsiks. Kuhu see teooria ja
need mängud asetuksid infosõja kontekstis on vähemaltsiinkirjutaja poolt veel
läbi uurimata, kuid on selge, et infosõda
videomängude kujul käib ja selles osaleb
palju erisuguste oskuste, motivatsiooni ja
eesmärkidega agente.
–

ja nõuavad, et „mäng peab olema vaid
mäng“ ja ilma poliitikata, keeldudes
seetõttu mängude ideoloogiat omaks
võtmast. Nagu on selgunud, ei taga ka
pikaajaline kogemus digitaalse meediaga vältimatult digitaalset kirjaoskust
jainteraktiivsed Goebbelsid on selle ilmselt juba ammu ära tabanud.

–

Ideoloogiline kanapimedus
Võrreldes laste reisimängu „Rund um
Estland“ ilmumise ajaga on paljugi muutunud. Mängud on laialt levinudkultuurivorm, mis ei ole enam suunatud ainult
lastele. Samal ajal pole eelarvamused,
mis näevad mänge triviaalse, mitte tõsiselt võetava meediana, mis ei vääri täit
tähelepanu, veel täielikultkadunud ning
neid on infosõjas teoreetiliselt võimalik
ekspluateerida. Üks aspekt, mis mängud
propagandistidele eriti ahvatlevaks muudab, on see, nagu hiljutine Gamergate’i
kultuurisõda15 näitas, et paljud kogenud,
mängudega üles kasvanud mängijad
tunnevad äärmist vastumeelsust
mängude „ideoloogilise lugemise“ vastu

On selge, et infosõda videomängude kujul käib ja selles osaleb palju
erinevate oskuste, motivatsiooni ja eesmärkidega agente.

1 ERA.85.1.332.
2 Laurits, Kaido. „Saksa Kultuuromavalitsus

ja vähemusrahvusEesti Vabariigis 1918/1925 1940“. Magistritöö. Lk 128.
3 ERA.85.1.332.
4 Peabody, Sue. „Interview with Chris Crawford: Fifteen Years after Excaliburand TheArt of Computer
Game Design“. 17. VI1997.
5 Sudworth, John. „Why China’s military has turned
to gaming“. BBC News. 2. IV 2013.
6 Nt Kjuka, Deana. „Russian Orthodox Video Game
Invites You to Whack Pussy Riot With a Cross“. The
Atlantic. 17. VII 2013.
7 Randviir-Vellamo, Ave. „Like Putin: Videopeliesimerkki osallistuvasta propagandasta“. Pelitutkimuksen vuosikirja 2013.
8 http://like-putin.ru/
9 Mängu pealkiri on mitmekordne sõnademäng
„Like Putin“ viitab tüdrukutebändiПоющие Вместе
2002. aasta hittloole „Такого как Путин“ , inglise
keeles “A Man Like Putin“, kuid samas ka Facebooki
like (meeldib) nupule. „Прокачай ВВП viitab
sisemajandusekogutoodangu suurendamisele, kuid
VVP on ka VladimirVladimirovitš Putini initsiaalid.
10 Konnie on Putini labrador.
11 http://www.superputin.ru
12 Anna Arutunyan. „Müstiline Putin. Feodalism,
korruptsioon ja jumal Vene ühiskonnas“ (2012). Lk 215.
–

–

“

Ajakirjade Kirjastus.
13 Jenkins, Henry, Ravi Puroshotma,Katherine Clinton, Margaret Weigel & Alice J. Robison. „Confronting
the Challenges of Participatory Culture: MediaEducation for the 21st Century“ (2009). Lk 5-6. Cambridge,
MA: The MIT Press.
14 David Thorburn & Henry Jenkins (toim.), „Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition“
(2003). Lk 281-314. Cambridge, MA: The MIT Press.
15 Vt nt Mari Laaniste artiklit „Lahingubikiinid ja
kultuurisõda“. Sirp. 10.10.2014
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Psühhedeelia vastutustundlik lubadus
EKKMi näitusel vaadeldakse psühhedeelse keha seni realiseerumata potentsiaali
ja otsitakse väljundeid psühhedeelia teooriale ja meetodile.
4D-kinokogemus krediitkaardi viibutuse
kaugusel. Mis on psühhedeelse meetodi
poliitiline ja eetilinepotentsiaal?

Näitus „r:e:a:a:l:n:e: psühhedeelia järel“
EKKMis kuni 2. VIII. Kuraator Lars
Bang Larsen, kunstnikud The Otolith
Group, Armando Andrade Tudela,
Vytautas V. Landsbergis, Jonas Mekas,
Søren Andreasen, Dave Hullfish Bailey,
Inspection Medical Hermeneutics, Till

–

Mycha/Fungiculture journal, Magma,
+ Rein Raamat, Ando Keskküla ja

Kiwa

–,

Priit Pärn.

Terje Toomistu

ja seisab silmitsi
tuleleekides soenguga kosmilise olendiga. Seda tegelast teab ta küll. Mälestus Timbu-Limbust ja lumemöldrite
äratamise kirevatest seiklustest jätsid
temasse jälje juba varajases lapsepõlves
(Kiwa „Nõukogude psühhedeelia ümbertöötlus“). Seejärel satub ta tundmatule
maale. Keset kõrbeavarusi seisab üksik
kummaline ehitis, justkui pärit mõnest
utoopiast (Dave Hullfish Bailey „Drop
City“). See salapärane hoone on korraga
siin samas ja suur, peaaegu et käegakatsutav, siis jälle kuskil kauguses.
Olek hakkab tasapisi nihestuma.
Kui kõndida mööda lõputut raudteed,
pudeneb reaalsuspilt aeg-ajalt kildudeks. Seda on tabanud kaos näilises
korras ja absoluutse ennustatamatuse
dimensioon. Veerevad kivid, langevad komeedid ja tundmatute keeltega
täituvad tühjad raamatud pealkirjadega „Meteoorikraater“ („Meteor Crator“), „Must mägi“ („Black Mountain“),
„Tolmupilv“ („Dust Bowl“), „Mudel“
(„Model“).
Alandliku aukartuse ja tiivustava
uudishimu vaimus liigub ta järgmisesse ruumi, mille kõrged seinad (või
seesmine ühekssaamine) panevad teda
hüüatama „Om!“. Universumi igavene
heli kaigub vastu tühjadelt galeriiseintelt, kust korraga avanenud aegruumi
ussiauk viib ta iidsesse linna Skepsis
(Søren Andreaseni „Σκέψις /Skepsis“).
Ta ronib edasi mööda lõputuid treppe,
ikka üles ja edasi (või oli see libisedes
alla jäneseurgu?), kus tema vasakpoolsuse ja esteetilise eksperimentalismi
alged sulanduvad vihjega Peruu esimesele inimasustusele San Pedro kaktuste
aegruumi ületavas voos (Armando Andrade Tudela „UNSCH/Pikimachay“).
„Elu on psühhedeelne, vähemalt
minu oma küll,“ lausub see organiteta
näitusekülastaja, püüdlematagi oma
kogemust kaardistada või sellest kellelegi midagi jutustada, sest ta teab, et
seegi on midagi, mis alati käest libiseb.

Ta siseneb ruumi

Psühhedeelse keha potentsiaal. Eesti
Kaasaegse Kunsti Muuseumi koostöös
Vilniuse Kaasaegse Kunsti Keskusega

Mitu maailma. Ajal, mil kultuuriline relativism on oma aja ära elanud
väide „kõik on suhteline“ paneb õlgu
kehitama, sest tõesti, so what? tuleb
pigem kaaluda mitmesuguste ontoloogiate olemasolu teadvustamist. Selle
asemel et nentida, et „üks maailm, palju
maailmavaateid“, teadvustab ontoloogiline lähenemine mitme maailma olemasolu. Selle tõlgendusliku lähtepunkti
kohaselt elame erinevate olemiste maailmas, mida tulebkäsitleda võrdselt õige
ja ausana. Meil ei ole mitte üks maailm,
mida võib erinevatest perspektiividest
tajuda või kirjeldada, vaid meil ongi erinevad maailmad, mis omakorda tingivad
erinevaid kirjeldusviise (sellele viitab ka
näituse Till Mycha jaFungiculture Journali „Psühhedeelse meetodi manifest“).
Need maailmad võivad olla suuremad või väiksemad, hõlmates eri mastaabiga kogukondi, tunnetuslikke tasandeid või ruumi inimese siseilmas. Need
võivad omavahel teatud määral kattuda
või hargneda lõputult üha järgmisteks
osadeks, mis võivad vabalt olla suure
kujundi vähendatud koopiad.
Kui nüüd kasutada fraktaali kui
psühhedeelia keskset kujundit mõttemudelina ja rakendada seda maailmade
paljususe teoreemi puhul, võiks edasi
küsida: millised maailmad maailmastavad maailmu?
Nii muutub eri maailmade olemasolu küsimus poliitiliseks. Sest millised
maailmad loovadeeldused javõimalused
mõnede teiste maailmade avaldumiseks,
mis omakorda maailmastavad järgmisi
maailmu, ja mis omakorda järgmisi, on
sageli määratletud mõne laiema tõlgendustasandi tajutava tõeväärtuse kaudu.

Inspection Medical Hermeneutics. Merevaigutuba, 1991.

valminud näitusel „r:e:a:a:l:n:e: psühhedeelia järel“ käsitletakse psühhedeeliat idee, teooria või metodoloogiana ja
on lahti öeldud oma Teise maailmasõja
järgsest ajaloost, kui psühhedeeliast sai
1960ndate angloameerika vastukultuuride keskseim kontsept ühes oma narkotsentrilise hoiaku ja loendamatute
kommertskultuuri väljunditega.
Taani päritolu nimeka kuraatori
Lars Bang Larseni sõnul on näituse
lähtepunkt „joobumuse eraldamine
poliitilisest ja moraalsest hinnangust
ning selle vaatlemine loova vahendi ja
kriitilise tehnoloogiana“.
Niisiis psühhedeelset kunsti selle
klassikalises tähenduses – erksates värvides mustrid, psühhedeelne plakatikultuur, tajupetteid esile kutsuvad installatsioonid vms – siit ei leia. Ent eks olegi
kirjud mustrid kõigest psühhedeelse
kogemuse visuaalne maius, üks kiht,
pealispind. Kogemus iseenesest hõlmab
palju enamaid meeli, intellektuaalseid
stiimuleid, ajalugusid ja dimensioone,
kuigi psühhedeelse kogemuse kirjeldamine ei ole selle näituse taotlus. Pigem
vaadeldakse psühhedeelse keha (anakronistlik, amorfne, risoomne) seni realiseerumata potentsiaali ning otsitakse
väljundeid psühhedeelia teooriale ja
meetodile.
Aldous Huxley ja Humphry
Osmondi suhtlusest 1950ndatelaastatel
välja kasvanud psühhedeelia termin viitas esialgu hallutsinogeenide nägemuslikele, müstilistele ja ravivatele omadustele. 1960ndate noorteliikumiste
tuultes kandus termin laia kasutusse,
leides rakendust kõige puhul, mis näis

Johannes Säre

inspireeritud hallutsinogeenide kasutamisest.
Kõige lihtsamal kujul võib psühhedeeliat mudeldadalineaarselt, kujutades
meie igapäevareaalsust normaalsusena,
millest kõikvõimalikud kõikumised
puudutavad psühhedeeliat, meelemuutusi. Otsetõlkes tähendab psühhedeelia
avatud meelt, mille seisundis on võimalik kogeda eri perspektiive samaaegselt,
selle juures muutub lineaarne ajatunnetus ja kolmemõõtmeline ruum.
Šamaanid on aastatuhandeidkäinud
teistes maailmades kogukonnale olulist informatsiooni hankimas. Joogide
neljas teadvuseseisund viitab tõele ja
absoluudile. Filosoof Terrence McKenna
väitel on hallutsinogeensed seened
mänginud inimevolutsioonis olulist osa,
eriti eneseteadvuse ja keele arengus. LSD
ristiisaks nimetatud psühhiaater Stanislav Grof on arvanud, et me näiteks ei
peaks tegelema keskkonnakaitsega, kui
iga inimene manustaks korra elus LSDd.
Amazonase põlisrahvaste kosmoloogiat
uurinud antropoloog Eduardo Viveiros
de Castro sõnul paneb erinevus sind
nägema. Ja Steve Jobs leiutas inimsõbraliku arvuti.
Selge see, et psühhedeelsetel kogemustel on olnud laialdane mõju kultuuri
ja inimteadvuse arengule, mille põhjalikum analüüs väljub mõistagi selle
arvustuse taotlustest. „R:e:a:a:l:n:e:“
kutsub aga kaasa mõtlema, mis on
psühhedeelse kogemuse lubadus ajal,
kui meie tarbimiskultuur põhineb
üha enam afektiivsetel sõltuvusseostel ja neuromarketingil, kui liiasus ja
joovastus on normaalsus ning trippiv

Sümboolse struktuuri augud. Näituse
pealkirja sõnastus lubabkahetist tõlgendust: kas viidatavreaalne asetseb psühhedeelia järel mõnel postpsühhedeelsel
väljal või on reaalne see, mis kaasneb
psühhedeelia järele haaramisega ning
mis ometi jääb alati vaid püüdluseks.
Igal juhul ei ole reaalne, millele siin
viidatakse, erinevate diskursiivsete jõudude konstrueeritud normaalne maailmapilt, mida üldsus peab ehk reaalsuseks. See on „Reaalne“ Lacani tähenduses: sümboliseerimisele allumatu,
keele-eelne, sümboolsete struktuuride
auk, mis pidevalt libiseb käest igasuguses taotluses seda sümbolisatsioonile
allutada. Seega võib näituse kui kunstilise representatsiooni taotlust pidada
koguni paradoksaalseks: kuidas tuua
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märkide süsteemi seda, mis olemuslikult jääb märkidestväljapoole?
Suurem osa välja pandud töödest
kõnetab Lacani „Reaalset“ eri viisil. Nii
põikleb Moskva kunstnike koosluse
Inspection Medical Hermeneuticsi
„Merevaigutuba“ (1991) tõlgenduse eest
ja Armando Andrade Tudela lühifilm
„UNSCH/Pikimachay“ ainult vihjab teemadele, mida soovitakse tõstatada.
Kõige otsesemalt tegeleb „Reaalsega“ Søren Andreaseni video „Σκέψις/
Skepsis“ (2015), kus esitatakse kaadreid
mitte midagi ütlevatest (ehk interpretatsioonile täielikult avatud) maastikudetailidest, mis on võetud üles, et
kaardistada iidset Kreeka linna. Samuti
võib sellega otseselt siduda näitusega
kaasnenud trükist „Magma“ (autorid
Yann Tytelmann janäituse kuraator Lars
Bang Larsen), mis uurib magma tähendusi filosoofias, masinates, muusikas,
kirjanduses. Nii nagu „Reaalne“ võib end
ootamatult ilmutada, surub magma end
aeg-ajalt maailma pinnale, olles juhitud
täielikust ettemääramatusest. Trükise
lähtepunktiks on Christian Vanderi
prantsuse progeroki bänd Magma, kes
esines ka möödunud „Jazzkaarel“.
Teine oluline lähtepunkt, mis väljapaneku erakordsust toonitab, on
psühhedeelia kontsepti geopoliitiline
nihestamine. Selles vallas tõstaksin
esile kaht autorit, kelle tööd on seotud
Nõukogude ajal sündinud loominguga.
Vytautas V. Landsbergise filmis „Vilius
Orvidas“ (2001) räägitakse leedu mehest
ja tema skulptuuride aiast, millest sai
hipidest palverändurite sihtpunkt, sürreaalne muuseum, panteistlik katedraal.
Näituse ainsa Eesti kunstniku Kiwa graafiliste tööde seeria koosneb nõukogudeaegsete lasteraamatute illustratsioonide
töötlustest. Tööd viitavad suuresti unustustehõlma vajunud visuaalsele materjalile, mis ometi puudutab mitut põlvkonda ning avab huvitava Nõukogude aja
sündroomi mida hallim argipäev, seda
värvilisem hipitaevas. Mida lamedam
käegakatsutav, seda maagilisemad rajad
fantaasiamaastikel. Kui täiskasvanutelt
eeldati ratsionaalsust, kõrgema teise
eitamist, režiimi prioriteetidele kohandatud aateid, siis psühhedeelia leidis
oma väljenduse sageli „lasteasjades“.
Nende töödega toobKiwa selle tähendusliku visuaalkultuuri pärandi popkunsti.
Märgilisim psühhedeelia käsitlus
näituse keskse idee mõttes on Otolith
Groupi film „Anathema“ (2011), mis
põhineb puutetundlike tehnoloogiate
manipuleeritud telereklaamidel. Teos
ühendab pildipõhise kapitali pseudorealismi taotluse kehaliste aistingute
kogemusega. Nii tõstatab film küsimusi
ekraani, reaalse ja somaatilise vahelisest
dünaamikast seoses vastavate muutustega meediatarbimises.
Näitus Larseni tõstatatud nägemusele psühhedeeliast ja sedavõrd sisutihedas vormis, et väärib külastamist
täna ja homme ja ülehomme, mis ongi
näituse viimased päevad.
–
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Abstraktset kujundit joonistav käsi
Marje Üksine on kunstnik, kes mitte ainult ei tee kunsti,
vaid mõtiskleb selle üle, mida ta teeb.
Vappu

Thurlow

Marje Üksine tähistas 18. mail 70. sünnipäeva jategi sel puhul kaks näitust: „Avanemised” Tallinna Kunstihoone galeriis
(3.–26. VII) ja „Joonistav käsi” rahvusraamatukogus (8.–29. V). Kuigi ta ise kinnitab, et „Avanemised” on neist kahest
olulisem sest ta näeb ennast eelkõige
graafikuna oli ka raamatukogu väljapanek kontseptuaalselt huvitav. See püstitas küsimuse kunstitegemisest ja neist
mehhanismidest, mis toimivad kunstniku peas loomingut tehes. Minu teada
on ta üks vähemaltkolmest kunstnikust,
kes sel kevadel ja suvel oma näitustega
sama probleemi päevakorda on proovinud tuua. (Teised olid Jüri Mildeberg
Hausi galerii väljapanekuga ja Uku Sepsivart Hobusepeas.) Nad tegid seda väga
erinevalt, igaüks hoopis ootamatust ja
isikupärasest vaatenurgast. Kunstnike
vallatud kujundimaailm on mõnes mõttes mitmekesisemgi kui sõnade oma,
ometi on see kõneldavasse-kirjutavasse
keelde raskesti tõlgitav.
Graafikuid huvitab kahtlemata alati,
kuidas käsi „mõtleb“ ja milline on täpsemalt aju roll joonistamise juures, kuidas
jõutakse joonistuse juurest edasi tehniliselt keeruka graafikatõmmiseni ja siis
veel näituseni. On selge, et ükski käsi
ei joonista iseenesest. Kindlasti teevad
paljud inimesed mõttes igasuguseid
pilte, aga vähesed kommunikeerivad
oma fantaasiad edukalt kaaskodanikeni.
Mis toimub kunstniku aju ja käte vahelistes närviteedes; kuidas ühes kajastuv
teise kaudu reaalseks saab, ja kui saab,
siis kui suur osa on see kõigest, mis ajus
tegelikult toimub; missugune sügavus ja
maht on joonistatud-maalitud-graveeritud neisse nähtavaisse kujutelmadesse?
Kunst on üks imevahendeid, mis näitab, et fantaasial, mõttelennul pole piire.
Vahel tundub, et just abstraktne kunstiteos on materialiseerunud mõte, mis
väljendab midagi fantaseerija olemusest, iseloomust, kalduvustest. Võib-olla,
joonistades abstraktset, joonistab kunstnik enese teadmata tegelikult kusagil
meeltesügavuses kasvavaid mõtteid, mis
oma väljakujunemata faasis oleks nagu
mingid poolkombatavad, poolloetavad
moodustised.
Küsisin Marje Üksiselt, kust tema
kujundileiud tulevad. Ega seda ei tea,
vastas ta. Kunstnik näeb midagi ja see
jääb talle mällu. Kusagil on üks pilt ja ta
vaatab: huvitav motiiv! Siis see klaarib
mõtetes mõnda aega ja areneb. Üksise
loomingulises biograafias võib jälgida
perioode. Kõigepealt mustvalge graafika,
seejärel värviline litograafia ja praegu
teeb ta värvilisi sügavtrükke. Need
–

–,

valmivad väga suure tööga, vahel käib
pilt isegi kümme korda pressi alt läbi.
Marje Üksisele meeldivad kõige rohkem
mehaanilised tehnikad, sest nendega
saab ta töötada omaette koduses ateljees. Tema hall-mustad triibulised pinnad, mis piltide õhkkonna salapäraselt
ähmaseks löövad, on tehtud rööpjoonlauaga kuivnõela tehnikas. Ükskord korraldas ta Tallinna Kunstihoone galeriis
näituse värvilistest joonistustest, mille
juures oli kasutanud ka lahjendatud
tušši, tinti ja sibulakooreleotist. Siis
kutsusid akvarellistid teda sedagi liini
edasi arendama, kuni viimasel sügisel
tegid nad üheskoos grupinäituse TallinnaLinnagaleriis. Mitmesugustes tehnikates töötav Üksine naudib loomingut
igas vormis: mõneks ajaks võib raskest
plaaditöötlemisest väsida, aga natukese
aja pärast tuleb jälle tahtmine seda teha.
Marje Üksine kinnitab, et tema ei kuulu
nende hulka, kellel kunst sünnib valu ja
vaevaga ta tahab, et loomingut saaks
ikka nautida.
Kuidas sai alguse Üksise kunstnikutee? Kunstiinstituudi lõpetas ta raamatugraafikuna 1970. aastal, sellal sai ta
meelistegevuseks raamatute illustreerimine. Kõik, kes lugemist jakirjandust
armastavad, mäletavadkauneid väljaandeid tema piltidega. Praeguseks on olukord raamatukujunduses muutunud
ja Üksine ei kujunda enam aktiivselt.
Vabagraafika, mis alguses talle nii tähtis
ei olnud, on nüüd põhitegevuseks muutunud.
Kes on teda kunstnikuks kujunemisel mõjutanud? Instituudi ajal oli
Tõnis Vint see, kes õhutas hoolega
teooriat lugema ja raamatuid vaatama.
Kunstnik tunnistab, et arenes vanematel kursustel õppijate eeskujul, instituudis tekkis tal laiem arusaamine
kunstist, õppis nägema ning tajuma.
Praegu on abikaasa Jüri Hain esimene
inimene, kelle arvamust Marje Üksine
küsib ja kellele usaldab näidata veel
pooleliolevat tööd.
Näitusel „Avanemised“ oli eksponeeritud suuremõõtmelist graafikat, mille
järgi me Üksise tööd viimaste aastate
graafikanäitustel ära tunneme. Need
mõjuvad võimsalt oma suursuguste, toekate vormidega, mis eenduvad peaaegu
füüsiliselt kombatavaina piltidelt, või
kooruvad kiht-kihilt lahti nagu suured
origamikujundid. Kihid kumavad üksteisest läbi, justkui oleksid needvolditud
niisugusest paberist, mille peale on juba
enne midagi joonistatud. Vormid pöörlevad aeglaselt ümber oma telje nagu
kummalise kujuga taevakehad või avanevad lehvikukujuliselt, üllatades silma
oma kihtidega. Miski nende sügavuses
–

Marje Üksine. Avanemine XIII. Kuivnõel,
metsotinto, 2015.

paistaks justkui nagu läbi prisma; näeme
üht ja sama eri tahkudel kord suurendatult, siis jälle vähendatult.
Ellipsja vormi, nagu tugevasti kokkusurutud rannakarbi, sisemusest väljuvad oranžid tunglad, mis abstraktset
kujundit emmates ta veelgi kiiremasse
liikumisse tõmbavad. Seerias „Lõikumised“ sisenevad teineteisesse tilgakujulised või ümmargused kehad. Kaks
kolmnurka moodustavad lõikudes kuusnurga,kuid see on kaugel lihtsast geomeetriast. Kujundite sügavusest kumavad müstiliselt poolreaalsed motiivid
üks kunstniku poolt armastatud kinniskujundeid on linnupea, mille silm meie
pilgule teravalt vastab. Teisal näib pildi
autor abstraktset vormi voolides samal
ajal kalale või natüürmordile mõelnud
olevat. Inimene võib ju üheaegselt eri
teemadelmeeliskleda. Kas te pole vahel
igavavõitu raamatut lugedes tabanud
end samal ajal nagu paralleelajas hoopis
teisest asjast unistamast, sellalkui mõte
jätkab peaaegu poolautomaatselt teksti
kallal töötamist? Võib-olla on midagi
samalaadset ka selles mehhanismis,
millega abstraktse kujundi sügavusse
seletamatult üks hoopis teisest vallast
pärit reaalsusfragment satub?
Üksise joonistuste- ja graafikanäitus
täiendasid teineteist nii, nagutekst võib
täiendada kunstiteost. Samal ajal pole
tekstide ülesanne ju tingimata seletamine, pigem mõtestamine ja mõtlema
ärgitamine. Kunstnikud, kes joonistavad
või teevad tehnikas pilti ja samal ajal ka
mõtisklevad selle üle, mida nad teevad
isegi püüavad mõtisklusi ükskõik millises vormis väljendada on siiski haruldased ja neis peituvad varjatud anded.
Sellise väljenduse tulemused, olgu need
siis pildid, autoritekstid või näitused, on
lisaks huvitavusele väärtuslikudkas või
selles mõttes, et võivad kunstiteadlasi ja
teisigi vaatajaid omakorda uute metodoloogiliste ja teoreetiliste ideedeni juhatada.
–

–

–

–,
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aitab kokkuvõttes kaasa uue narratiivse
reaalsuse tekkele. Samal ajal on see triloogia ka pelgupaik: filmi avakaadrites
kaamerate eest põgenev Gomes on nagu
hiina müütiline kunstnik, kes joonistas seinale mäestikumaali ja läks selles
olevasse koopasse elama. Nagu näeme,
ei saa ega tahagi Gomes vältida tõelisust pilt, mille ta kinolinale loob, on
selleks liialt halastamatu. „Araabia ööd“
pole mitte piltilus vaatemäng Portugali
kaunitest randadest ja lossidest, vaid
pigem süvitsiminev poeetiline uurimus
ühest rahvast jaajast, milles see rahvas
parasjagu toimetab. Oma ülesannet täites, argist koledust jamaagilistpoeetikat
ühendades pakub Gomes välja viisi, kuidas lugeda muinasjutte.
Gomese „Araabia öid“ pole nii lihtne
vastu võtta nagu „1001 öö“ õpetlikke
jutukesi, filmist lahutamatu argitasand
lükkab kaalukausilt muinasmaailma ja
vaatajal tuleb olla avatud, et mõista seda
vormilist tasakaalutust. Ka režissöör ise
palub reavaatajalt kergemat karistust,
lubades selgitusi kahes järgmises filmis (mis ka kõik peatselt Sõpruse linale
jõuavad). Samas tunnistabta oma meelevaldsust tõelisuse javäljamõeldiste ühildamisel. Seda arvesse võttes on isegi
taunitav lahkuda seansilt poole filmi
pealt, sest sedasi käituks vaataja isegi
hulleminikui kuningas Šahrijar, kel tuli
kuulata Šeherezade lugusid ühekaupa ja
1001 ööd järjest. Kinosaalist väljujatest
võib ju aru saada, kui arvestada selliste
filmide nappust filmiajaloos, siinsest
filmilevist rääkimata. Must Käsi toob
tänavu Cannes’is maailmaesilinastuse
saanud ja kriitikute poolt festivali parimaks filmiks nimetatud „Araabia ööd“
välja suvises levivaakumis, mida kinod
täidavad tavakohaselt lääge romantika
või sisutühjade märuli- ja õudusfilmidega. Ehkki uusi Euroopa filme püüavad näidata pea kõik endast lugupidavad
kinod, Portugali filmikunsti esindatus
siinses levis peaaegu puudub. Gomese
triloogia on pretsedenditu ka laiemas
mõttes, sest Fellini ja Buñueli linatööd,
mis „Araabia öid“ vaadates meelde tulevad, kuuluvad juba ammu kadunud ajastusse, mida nüüd on hakatud nimetama
filmikunsti kuldajaks. Tänapäeva autorifilmi kontekstis on Gomese „Araabia
ööd“ märk kineastide julgusest katsetada ka pikkade eepiliste vormidega.
Samasse ritta võib paigutada näiteks
Lars von Trieri „Nümfomaani“ („Nymphomaniac“, 2013) või Quentin Tarantino
„Kill Billi“ (2003–2004), mis olid samuti
mõeldud ühe pika filmina, kuid mis poolitati produtsentide ja levitajate soove
arvestades.
Gomese triloogiast osa saamiseks
tuleks mõttes parafraseerida Dante
„Põrgut“ ja jättakinno minnes seljataha
mitte ainult oma lootus, vaid ka eelarvamused. Unustada tuleks ka see, mida
filmi kohta seni kuuldud või loetud, sest
ekraanil nähtav ületab ettekujutuse ja
avatud vastuvõtlikkus on filmi kogemiseks sobivaim eeltingimus.
–

Nagu Araabia muinasjutukogumikuski, on Miguel Gomese „Araabia ööde“ lugude ühenduslüliks printsess Šeherezade,

siin aga pigem osalisena.

Kaader filmist

Miguel Gomese rahutu hing
Mängufilm „ Araabia ööd, I osa. Rahutu
hing“ („As Mil e Uma Noites: Volume
1, O Inquieto“, Portugal,Prantsusmaa,
Saksamaa, Šveits, 2015,125 min).
Linastub kinos Sõprus.

Tõnu Karjatse
Poliitiline jamajanduslik surutis annavad kunstis tihti nauditavaid tulemusi,
kõige paremad tööd valmivadki raskuste kiuste või ehk isegi nende tõttu
ning üleüldse pole liialdus väita, et kriis
ja surve ongi loomingu üks tõukejõude.
Sisemine võitlus on looja dilemma ta
ei taha luua, kuid teisiti ta ei saa, ta saab
aru oma missiooni võimatusest, aga
seda täitmata ta sureks. Keerulisemates
majanduslik-poliitilistes oludes astub
looja moraalsete ja eetiliste probleemide
asemele väline surve ning lisandub ta
sisemisele tungile maailma ümber korraldada. Mida tugevam press, seda enam
on võimalik, et tekivad taiesed, mis lähevad korda ka laiemale ringile kui kodupublik ja mis kestavad kauem kui kriis
või selle põhjustajad. Kui otsidaviimatisi
näiteid kinokunstis, võib siia paigutada
Rumeenia „uue laine“, Iraanikineastide
esiletõusu või Kreeka filmi uue tuleku
(ilmselt võib hiljutisi sündmusi arvesse
võttes oodata lähiaastatel sealt veelgi
vapustavamaid lugusid). Portugali on
Kreeka kriisis toodud eeskujuks riigina,
kes on suutnudväljuda Euroopa Liidu ja
teisterahvusvaheliste laenuandjate abiprogrammist, olles tingimusena vastu
võtnud karmid säästumeetmed.
Portugali režissöör Miguel Gomes
võttis endale ülesandeks peegeldada
üht aastat Portugali elust ehk selle
kaudu oma kaasaega ja inimest. Ajavahemik, mis kajastub kuuetunnises
–

triloogias „Araabia ööd“, on 2013–2014,
mil riigi juhtkond võttis vastu kogu rahvale rasked otsused. Filmi ülesehituse
laenab Gomes samanimeliselt araabia
maade pärimustekogult (eesti keeles
tuntud kui „1001 ööd“). Ka Gomese film
on raamjutustus, jutustajaks kaunis
Šeherezade, kes üritab lugude rääkimisega päästa oma elu despoodist kuninga
käest. Nagu seisab algallikas, lükkas
Šeherezade edasi oma hukkamist, jättes räägitava loo igal öösel lõpetamata ja
alustades järgmisel ööl jälle uut. Filmikriitiku taustaga Miguel Gomesele on
Šeherezade variisik, mask ja metafoor.
Gomese-Šeherezade triloogia on kollaaž
inimesest ajas. Ühendades reaalselt toimunu jaajakirjandusse jõudnud uudislood kujutlusliku ning maagilisega,
loob Gomes ainulaadse ajastukroonika.
Mängufilm võimaldab vormina dokumentaalmaterjalile lisada kunstilist
kujundlikkust ning väljendada ühe rahvusriigi traagikat emotsionaalsekülluse
ja temperamentse elurõõmu kaudu.
Pealtnäha organiseerimatus kuhjatuses
leiab Gomes meetodi, kuidas kõnetada
üheaegselt oma kodupublikut ja ka neid,
keda filmis käsitletud teemad puudutavad veel kaudselt. Filmi sõnum on lihtne
ning peaks kohale jõudma ka neile, kes
majandusuudiseid regulaarselt javeendunult eiravad. Omaette küsimus on see,
kui palju selliseid meediatarbijaid on.
„Araabia ööde“ temaatiline taust
ja sündmustiku tõukejõud on majandussurutis ja sellega tihedalt seotud
pankrotid, Portugali traditsioonilise
majandusharu merenduse masuaegne
kriis, sõltuvus rahvusvahelistest laenuandjatest, kus riik on võrdne kerjuse
või prostituudiga, ähvardav üleilmne
keskkonnakatastroof ning selle kõige

keskel olev inimene oma väikeste jaajatute muredega. Inimene taandubsiin aja
ohvriks, Kronose lapseks, keda ähvardab
oht saada isa poolt alla neelatud. Nii
nagukunst laiemalt, on ka „Araabia ööd“
üks moodustest võita Aega, sedakoletut
monstrumit. Portugali „Araabia ööd“
pole meelelahutus, mis kulutab aega
pettekujutelmade loomisega. Pigem on
see viis, kuidas aega juurde tekitada.
Gomese filmi ülesehitus, kus ühest loost
võrsub teine, millesse peidab end kolmas ja nad kõik seonduvad lõpuks omavahel, loob paralleelse aegruumi. See
paikneks justkui sellessamas argipäevast tuttavas, jooksvas ajas, mille peegeldusi kuuleme päevauudistest, teisalt on
Gomese maailm psühhomaagiline reaalsus, kus kuked räägivad, näkid lebavad
rannaliival ja erakutel on mehelikkust
päästev imerohi. Justkuineist traditsioonilistest filmimaagia lavastuslikest võtetest poleks veel küllalt, lisab Gomes siia
veelgi kihte. Heli japildi vastavuse reeglit rikkudes lisab režissöör uusi semantilisi tasandeid, võimaldades vaatajal luua
oma narratiivne tegelikkus vastavalt
sellele, millele ta tähelepanu pöörab ja
mil määral seoseid loob. Gomes on vaataja suhtes üdini aus, ta tunnistab juba
filmi alguses selle vabatahtlikult võetud ülesande võimatust ja põgeneb nii
filmi, selle tegemise kui ka vaatajate
eest. Kogu vastutuse veeretab Gomes
kaunile Šeherezadele (Crista Alafaiate),
jutuvestmisekroonimata kuningannale,
kes astub filmis üles mitmes rollis. Triloogia näitlejakaadris on segamini tuntud Portugali filmi- ja teatritähed ning
amatöörnäitlejad, kellele on „Araabia
ööd“filmidebüüdiks. Ka siin jääb Gomes
truuks oma meetodile võtta osiseid nii
dokumentaal- kui ka mängufilmist, see
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Kuulda karjet
arv 25 000 peale. Kuhu jäid ülejäänud?
Kindlaid andmeid hukkunute kohta ei
teata tänapäevani. Nagu ka seda, kui
palju hundilapsi vanemad kaotanud
orvukesi või ka teadlikultLeetu paremat
elu otsima saadetud lapsi ikkagi oli.
Kuid elus on ikka nii, et seal, kus lõpeb
asfalt, faktid ja dokumendid, algavad
mälestuste rohtunud rajad jakirjanduse
natuke tahedamadkruusateed.
Mälestuste vallast tuleks siinkohal
kindlasti ära märkida 2012. aastal ilmunud raamatut „Königsbergi naised
1945–1948“, mis koosneb kolme naise
autentsetest meenutustest. Erna Ewert
tegi märkmeid juhuslikele paberitükikestele, Marga Pollmann jutustas oma
loo kohe pärast Saksamaale jõudmist
1947 ning Hannelore Müller rääkis oma
meenutused linti 50 aastat hiljem. Vähetähtis pole seegi, et memuaariraamatu
tõlkinud Anne Rekkaro on teadaolevalt
ainuke Eestis elav idapreislane ta pääses surmasuust toona jubaKaliningradiks ümbernimetatud Königsbergist
kolme ja poole aastasena tänu ühele
vaprale eesti naisele, kes ta illegaalselt
Eestisse tõi ja lapsendas. Intervjuudest
selgub, et ka Anne üks vendadest oli hundilaps jäi Leedus teadmata kadunuks.
Anne ära andnud ema aga suri 1947. aasta
kevadel nälga.
Tuleb kohe öelda, et „Minu nimi
on Marytė“ nagu ka eespool mainitud
mälestusteraamatki ei ole emotsionaalselt kerge lugemine. Enne dokumentaalromaaniavaldamist oli Šlepikas
tuntud eeskätt stsenaristi ja poeedina.
Autori jõulised kujundid on kätketud
nappidesse stseenidesse, tegevustik
laotub lugeja ette otsekui mälupiltide
kaardipakk. Kõiketeadva jutustaja hääl,
mis lugejat saadab läbi kogu romaani,
jääb kõrvu kõlama ka veel siis, kui viimane lehekülg on läbi loetud. Raamatu
tõlkinud Tiina Kattelil on õnnestunud
säilitada jutustuse sisemine ärevus ja
pinge: on tunne, nagu juhtuks kohekohe midagi kohutavat, ja paraku juhtubki, kogu aeg.
Romaani keskmes on venelaste poolt
alistatud Preisimaa väikelinnas elava
nelja lapse ema Eva ja tema õe Lotta saatus aastal 1946. Nad on välja aetud oma
kodust ning elutsevad puukuuris, süües
toidu jäätmeid. Ühelt toidu „organiseerimise“ retkelt tulleshakkavad Evat jatema
sõbratari Martat jälitama purjus Vene
sõdurid, nad jooksevad Martale koju
järele ja vägistavad ta oma laste silme
all. Eva pääseb, kuid elu läheb sellegipoolest kiiresti allamäge. Pärast Nõukogude vägede sisetungi on idapreislastest
nende omas kodus saanud lindpriid, kellel ei ole mingit sidet välismaailmaga.
Neil pole mingit teavet maailmas toimuvast isegi kellad on „vabastajad“ endale
võtnud, rääkimata ajalehtedest või
–

–

Alvydas Šlepikas, Minu nimi on

Marytė. Leedu keelest tõlkinud Tiina
Kattel. Toimetanud JanneKukk.
Kujundanud highlyillustrative.
Toledo, 2015. 270 lk.
Ilona Martson

„Kas see tuleb lugu Tarzanist?“ küsisid
noored Frankfurdi sakslased leedu näitlejalt ja filmirežissöörilt, kui kuulsid, et
ta kirjutab hundilastest.
Ei, see polnud lugu Tarzanist. See
oli lugu sõja üle elanud saksa lastest,
kes pärast Ida-Preisimaa okupeerimist
Nõukogude vägede poolt Leetu põgenesid ja seal ennast metsas varjasid.
Kuid vahel on ka teadmatusel tähendus ja nii sai asjaolu, et sakslased ise ei
teadnud midagi oma rahvuskaaslaste
hirmsast saatusest, selle raamatu kirjutamise üheks ajendiks. Hundilaste,
Wolfskinder’ite saatuse vastu oli Alvydas Šlepikas huvi tundnud varemgi. Oli
ta ju üheksakümnendate aastate keskel
plaaninud teha nende laste mälestusel
põhineva dokumentaalfilmi, mis kahjuks rahastust ei saanud.Kuid materjal
oli alles, ja lõppkokkuvõttes sündis sellest dokumentaalromaan, mis pärast
ilmumist 2012. aastal on Leedus pälvinud mitmeid preemiaid.
Sellest, mis toimus Ida-Preisimaal
pärast seda, kui Nõukogude väed 1945.
aastal sinna jõudsid, on ametlike faktide
tasandil teada üsna vähe. Venelased ise
eelistavad sellel teemal mitte sõnavõtta
tõtt-öelda pole ma selles keeles lugenud
ühtegi erapooletut käsitlust, ei ilukirjanduslikku ega dokumentaalset, mis
nendele sündmustele valgust heidaks
näiteks eesti keeleski ilmunud tuntud
vene kirjaniku Juri Buida „Preisi pruut“
(Loomingu Raamatukogu 2004) liigitub
pigem maagilise realismi valda. Kuid
ka sakslased ise, nagu selgub loo alguses olevast asjatundmatust kommentaarist, on sel teemal hoidnud madalat
profiili. Teada on, et 1947. aastal alustati
ellujäänud idapreislaste evakueerimist
läbi Poola Saksamaale soojakuks muudetud loomavagunis, nagu toona Venemaal kombeks ning et ärasõitu venitati mitme aasta peale, kuna võimud ei
tahtnud tasuta tööjõudu kaotada. On
ka teada, et aastatel 1945–1947 vähenes
Königsbergi jäänud 150 000 tsiviilisiku
–

–,

–

–

–

–

–

–

–

Ida-Preisimaalt põgenevad perekonnad 1940. aastate teises pooles.

raadiost. Ja samuti ei tea ülejäänud maailm neist julmustest, mis Nõukogude
Liidu koosseisu läinud Ida-Preisimaaalal
sünnivad. Purjus sõduridrabavad naisi ja
tüdrukuid otse tänavalt, peksavad, röövivad javägistavad. Elanikud on välja aetud
oma kodudest, nende vara röövitakse ja
venelased lasevad ennast toidupalukeste eest teenida. Kuid töökohti ei jätku
kõigile, ajapikku inimesed loomastuvad
ja käivad alla. Süüakse rotte ja näritakse
puukoort. Karistamatusest joobunud
sõdurid lasevad inimesi nagu vareseid.
Raamatust tuleb välja ka memuaarides kirjeldatu: olukorras, kus puudub
pidev sissetulek, on enamasti vanemad
lapsed need, kes peret üleval peavad.
Eva poeg, teismeline Heinz käib Leedust
salaja süüa toomas ning võtab ühe eduka
retke järelkaasa ka Marta poja Alberti. Ent
ka Leedus ei ela üksnes head inimesed
leidub neidki, kes lapse üksi metsa jätavad või talle kurja koerakallale ässitavad.
Ja kui Heinz ühel päeval pungil seljakotiga koju saabub, et leia ta kedagi eest
Romaan, nagu juba öeldud, pole lineaarse joonena kujutatud peresaaga, vaid
üksikutest stseenidestkoosnev mosaiikjutustus. See tähendab, et paljude tegelaste saatus jääb lõpuni lahti rääkimata.
Alguses jaotub lugeja tähelepanu paralleelselt kahe liini Alberti ja Heinzi
Leedu juhtumiste ja kodus Königsbergis
toimuva õuduse vahel. Hiljem, pärast
elutahtekaotanud Marta surma jaHeinzi
perekonna küüditamist keskendutakse
Eva koolieelikust tütrele Renatele, kes
juhuslikult küüditamisest pääseb ja
Leetu rändab. Renate on see, kellele leedulased õpetavad selgeks lause „Minu
nimi on Marytė“ toona loodeti, et see
aitab umbusaldavaid venelasieksitada.
Ometi juhtub see, mida alalhoidlikumad leedulased kogu aeg on kartnud
Renate, saksa laps, toobki õnnetust.
Korvipunuja Rapolasel, kes Renate Leedusse toimetab, sureb naine ja tüdruk
visatakse tänavale. Seejärel võtab ta
enese juurde haleda südamega poemüüja Stasė, kelle poest tüdruk üritab
–

…

–

–

–
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saiakest varastada. Kui Stasė ja tema
abikaasa saksa lapse varjamise tõttu
arreteeritakse, jõuab too viimasel hetkel
minema lipsata. Ta leiab peavarju katoliku kirikust ja pannakse Kaunasesse
suunduvale autole, milles sõidavad vene
istrebiteli’d, kuid metsa vahelründavad
autot metsavennad ja taas on Renate
see, kes ainsana eluga pääseb.
Nagu väike surmaingel toob Renate
kõikjale hukku ja kadu. Võimalik on
muidugi, et laps ei puutu asjasse, samad
õnnetused toimuksid samal moel ka
ilma Renateta.
Raamatu lõpp on helge, tunneli
lõpus hakkab kumama valgus. Nii juhtub filmides ja raamatutes sageli, aga
elus ilmselt mitte eriti. Või kui, siis vaid
õige tsipake siiski kellegi mälestustele
tuginedes pidi see raamat ju sündima,
keegi pidi sellest põrgust pääsema ja
ellu jääma. Väidetavalt elab Leedus veel
praegugi umbes 90 hundilast. See siin
on nende lugu.
Lugesin selle raamatu läbi ühes Tallinna välikohvikus. Saksa turistid vadistasid kõrvallauas, oli soe, rahulik javeidi
tüüne suvepäev. Suuremat kontrasti
selle vahel, mis toimub „Minu nimi on
Marytė“ lehekülgedel, annab otsida. Millegipärast meenus mitte SofiOksaneni
„Puhastus“, sugugi mitte meenus Ullo
Paerand Krossi romaanist „Paigallend“,
õigemini koht, kus Ullo loeb sakslaste
taganedes ja Nõukogude vägede tulles,
sel üürikesel hetkel, kui kõik on veel võimalik, Maapanga maja tornitoas kaitsevärvi sõjaväeraadiojaamas sisse Otto
Tiefivalitsuse iseseisvusdeklaratsiooni
ingliskeelset tõlget. Üritab meeleheitlikult teha midagi, teades, et seda ei
pruugi keegi kuulda. Ega kuulegi. Maailm jääb kurdiks ühe väikeriigi teelesaadetud karjele.
„Minu nimi on Marytė“ on veel üks
katse teha kuuldavaks karje 70 aasta
tagant. Vahest on aeg küps selleks, et
seda siiski kuuldaks. Ehkki kardetavasti
ei suuda sedateha need, kelle jaokspüha
isamaasõda ei ole ikka veel läbi saanud.
–

–

–

–
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Hundilastest rääkiv romaan murdis Leedus vaikimise tammi
Alvydas Šlepikase sõnul vajavad leedu kirjanduses jätkuvat lahtimõtestamist ka holokaust
ning Leedu ja Poola suhted.
Heal juhul teavad nad seda, et nende
soontes voolab saksa verd, aga oma
minevikku ei ole vanemad nendega jaganud, sest see oli nii valus.
Suurim saavutus, mille „Minu nimi
on Marytė“ on saavutanud, ongi see, et
raamat murdis tammi eest inimesed
hakkasid rääkima, oma traumat sõnadesse panema. Need hundilapsed, kes
on veel elus, on saanud oma loo edasi
rääkida oma lastele. Ja need lapsed, kelle
vanemad on juba surnud, on saatnud
tänukirju selle eest, et olen kirjeldanud
nende vanemate võimalikku lapsepõlve.
Teos on ühiskonda vaimselt puhastanud.
–

välja kasvanud teostamata filmiprojektist. Kas pärast teose

Romaan on

Alvydas Šlepikas

Vladas Braziūnas

Pille-Riin Larm

Kevadel väisas „Prima vista“ festivali
leedu kirjanik, režissöör, näitleja, stsenarist jakultuuriajakirjanik Alvydas Šlepikas (sünd 1966). Alates 1995. aastast on
Šlepikas algul pea- ja seejärel kirjandustoimetajana töötanud Leedu Kirjanike
Liidu nädalalehe Literatūra ir menas
(Kirjandus ja Kunst) juures. Kirjanikuna
debüteeris ta 1994. aastal. Šlepikas on
avaldanud kaks luulekogu ja ühe novellikogu, 2012. aastal ilmunud „Minu nimi
on Marytė“ („Mano vardas Marytė“) on
tema esimene romaan. Leedu lugejad
valisid Ida-Preisi nnhundilastest (Wolfskinder) rääkiva teose aasta raamatuks
ning see pälvis kirjanike liidu preemia.
Šlepikas kõneleb lähemalt oma romaanist, aga ka Leedu kirjanduselust.1
–

Palun rääkige oma romaani „Minu
nimi on Marytė“ retseptsioonist.
Näib, et lugejad on teost mõistnud ja
selle omaks võtnud.
Alvydas Šlepikas: Jah. Mõtlesin lugejale jubakirjutama asudes. Romaanil on
õigupoolest olnud väga pikk valmimisprotsess, sellel on olnud mitu varianti,
mis olid lõpptulemusest kaks korda
pikemad. Olen püüdnud avada suurt
ajaloolist hetke, seda, mis toimus sõjajärgsetel aastatel, suhteliselt lakoonilise
tekstiga. Just noorele lugejale mõeldes pidi see olema selge, otsekohene ja
samal ajal poeetiline.
Nägin teost luues kaht võimalikku
probleemi. Esiteks on selle teema
puhul väga lihtne langeda liigsesse
jõhkrusse, mis segaks teose vastuvõttu.

Vahemärkusena: endiste hundilaste
ainuke etteheide raamatule on olnud,
et tegelikkus oli veel kümme korda hullem. Teiseks on oht, kuna tegelased on
lapsed, langeda liigsesse sentimentaalsusse. Mulle tundub, et õnnestus vältida
nii üht kui ka teist kari. Teose vastuvõtt
Leedus oliüllatavalt soe jamõistev, lugejate huvi oli suur. Ühtekokku on teost
välja antud viis trükki ja kõik tiraažid on
läbi müüdud.
Kui suur on olnud tiraaž kokku?
Päris täpselt ei oskagi öelda, umbes
10 000. Raadiot kuulates sain juhuslikult
ka teada, et Leedu raamatukogudes on
sellele raamatule paari-kolmenädalane
järjekord.
SofiOksase Eesti ajaloo tabudekäsitlused pälvisid koos tunnustusega ka
tugevat vastuseisu
Ei midagi sellist. Olen oma raamatuga
läbi käinud terve Leedu. Mind on kõnelema kutsutud väga paljudesse raamatukogudesse ja koolidesse ning ma olen
kõik kutsed vastu võtnud. Hämmastab,
et ükskõik kus kohtumine toimub, kas
võiLeedu teises otsas Läti piiri ääres, on
alati kohale tulnud inimesi, kes hakkavad rääkima, et mäletavad, kuidas nende
peres oli ka saksa laps. Mõnel on isegi
fotosid kaasas. Ka endised hundilapsed,
nende järeltulijad või neid kasvatanud
pered on tulnud jagama oma mälestust.
Ühiskonnas oli küll teadmine toimunust, aga seniajani oli vaikiv kokkulepe,
et sellest ei räägita. Isegi hundilaste lapsed ja nende järeltulijad enamasti ei tea,
mida nende vanemad olid üle elanud.
…

ilmumist on olnud uuesti juttu selle
ekraniseerimisest?
Jah, romaan on tegelikult n-ö tagurpidi
sündinud. Umbes 2007. aastal tekkis
mul koos kirjanik Evaldas Ignatavičiusega, kes on ühtlasi diplomaat ja oli
toona Leedu saadik Berliinis, mõte teha
film hundilastest. Ignatavičius aitas ka
nende kohta materjali koguda ja me kirjutasime stsenaariumi. Ta korraldas Berliinis stsenaariumi esitlemiseks kohtumise, kus olid kohal võimalikud Saksamaa produtsendid. Ettevõtmine jäi aga
toppama selle taha, et sakslased tahtsid
kõike kogu täiega 100% autoriõigusi,
meile ei oleks jäetud mingit viimase
montaaži õigust ega muud.Leedu poole
väljajätmisega me ei nõustunud. Materjali kogumine aga jätkus, kuna oli näha,
et teema on väga tähtis, ja mõni aasta
hiljem sündis kogutu põhjal romaan.
Tõlge eesti keelde on romaani esimene tõlge, aga sügisel valmivad ka
saksa-, poola- ja lätikeelne. Saksa tõlke
puhul loodan küll, et see aitab leida
kaasprodutsente Saksamaalt. Sellise
filmi tegemine on väga kulukas, ainuüksi Leedu jõududega on see keeruline
ja vaevalt et näiteks eestlased kampa
tuleksid. Eestis ei ole saksa laste saatus
nii aktuaalne teema.

teema, mis tuleb selgeks mõelda, holokaust Leedu ajaloos. Seda käsitleb Sigitas Parulskise romaan „Pimedus ja
partnerid“ („Tamsa ir partneriai“, 2012).
Toimunut ei saa vaadata ainult sellest
vaatepunktist, et hävitati juute ühed
Leedu kodanikud hävitasid tol hetkel
teisi Leedu kodanikke, kes juudid ju
olid. Parulskise romaan tekitas muidugi
tohutu tormi.
Teine aktuaalne teema, mida kirjandus on üritanud mõtestada, on Leedu
ja Poola suhted, ajalooliselt tingitud
sõprus või mittesõprus. Selle näitena
võib mainida Herkus Kunčiuse romaani
„Leedulane Vilniuses“ („Lietuvis Vilniuje“, 2011). Vilniuse teema on leedulastele hell, kuna poolakad okupeerisid
pealinna esimese Leedu vabariigi ajal.
Kui leedulane otsib tänapäeval sealt oma
identiteeti, puutub ta samamoodipoolakatega kokku.
Muidu on teemad nagu igal pool:
feminismist kirjutatakse jm. Sarnaselt
lätlastega on päris palju uusemigrantide
kirjandust, ehkki seda avaldatakse Leedus jaleedukeeles. Sellist eredatkomeedinakõiki puudutavat teost, naguoli lätlasteLaima Muktupāvela „Šampinjonide
testament“ („Šampinjonu derība“, 2002),
mis leedu keelde tõlgitultki päris elavat
vastukaja tekitas, ei ole aga ilmunu hulgas olnud.
–

–

Meil on Venemaalt tulnudkotipoiste
analoog, millest on kirjutanud Andrei Hvostov.2
Maailm on väike! Olen Hvostoviga isegi
kirjavahetust pidanud, tean, et oleme
sarnastel teemadel kirjutanud. Veidi
vene lapsi jõudis ka Leetu.
Mis veel on praegu aktuaalne leedu
kirjanduses?
Diskussiooni ei algata ainult raamatu
teema, vaid ka selle stiil peab olema
mõistetav, et teos puudutaks paljusid.
Kindlasti on aga üks valus aktuaalne

Kui palju on aga Leedu kirjanduses
muukeelseidautoreid?3
Leedu suurim vähemus on poolakad,
aga peavoolukirjanduses neid ei ole.
Neid, kes kirjutavad, siiski leidub. Päris
tuntud nimi on Jaroslavas Melnikas, kes
on tegelikult päritolult ukrainlane, aga
tulnud Leetu elama ja ära õppinud leedu
keele. Ta kirjutab ukraina, vene ja leedu
keeles, paljud tema teosed on ka leedu
keelde tõlgitud.
Mainida võib ka kaht juudi päritolu
vanema põlvkonna autorit. Üks on Grigorijus Kanovičius, kes on üle 80 aasta vana
ja elab Iisraelis. Oma teosed kirjutab ta
vene keeles, aga ta on tõlgete vahendusel võetud täiesti loomulikult leedu kirjandusse vastu. Teine on hiljuti surnud
Icchokas Meras.4 Kasvanud üles leedu
peres, kirjutas tema leedukeeles. Nimetadatuleb ka Vilniuses elavat venelannat
Lena Eltangi, kelle proosa jaluule haakuvad leedu kirjandusega tõlgituna.
Lisaks on kirjandusse tulnud mõned
nooremad autorid, kelle nimi on selgelt
vene päritolu, aga kes kirjutavad leedu
keeles. Ma ei ole kunagi isegi mõelnud,
kas nad kodus räägivad vene keeles või
kuidas nad ennast positsioneerivad.
Omaette nähtust nagu leeduvenevõi
leedupoola kirjanikud ei olegi pigem
–
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võetakse mitteleedulastest kirjanikud
leedu kirjandusse. Nad ei eraldu ega
rühmitu. Leedus on vähemusedka palju
väiksemad kui Eestis üle 80% elanikkonnast on põlisleedulased. Kui Leedus
kerkikski esile silmapaistvalt andekas
poola keeles kirjutav autor, ei tekiks
tema ümber leedupoola identiteediga
rühma, kuna see autor läheks pigem
avaldama Poola ja teeks endale seal
nime. Kui tahetakse leedu kirjanduses
välja paista, käib see ikkagi leedu keele
kaudu ja autori päritolu ei ole seejuures
oluline.
–

Kui nähtavad ja mõjukad on Leedus
kirjanikud?
Olukord on üsna samasugune kui mujal,
kirjanik ei ole Leedus maailma naba. See
aeg on läinud, kui poeet oli pjedestaalil ja kümned tuhanded kuulasid. Aga
ongi hea. On muidugi mõned autorid,
kes sekkuvad avaliku elu küsimustesse
ja kelle sõnal on kaalu, näiteks Leonidas Donskis, keda võib võrrelda Rein
Rauaga.5 Tõsi, teda võib liigitada ka filosoofiks.
Kui palju on Leedus kultuuriväljaandeid, kus polemiseeritakse?
Kultuuriväljaandeid jagub, aga võibolla neid isegi liiga palju, sest mõttevahetus hajub. On kirjanduslik kuukiri
Metai (Aastaajad), samuti on üsna loetav
modernset katoliiklust esindav ajakiri.
Poleemikate osas võib esile tuua ajakirja Kultūros barai (Kultuuriruumid).
Kultuurinädalalehti on vähemalt neli:
7 Meno dienos (Seitse Kunstipäeva),

Nemunas (jõe nime järgi) ja Šiaurės
Atėnai (Põhja-Ateena). Ma ise olen ametis väljaandes Literatūra ir menas, mis
sarnaneb Sirbiga, aga on kasvanud niivõrd, et seda võiks pidada isegi nädalaajakirjaks.
Kõik üritavad muidugi poleemikat
algatada, aga selleks on vaja, et toimetusel oleks jõudu korraldada kokkusaamisi, vajaduse korral isegi provotseerida
midagi. Meie ajakirja toimetuses elab
ehk kaks inimest oma tööst ära peatoimetaja jaküljendaja. Kõik teised teevad
ka lisatöid, mis tähendab, et nad ei saa
täielikult ja südamest pühenduda.
–

Eestis on mõnda aega väldanud kriitikaarutelud, mis on osalt seotud uue
põlvkonna arvustajate esilekerkimisega. Missugune on Leedus kriitika
olukord ja kui palju sellest räägitakse?
Kriitikaga ei ole Leedus hästi. Kriitikuid
on vähe. Mõnes mõttes käib põlvkonnavahetus, aga see toimub eraldi mitmes
maailmas. Ülikoolide juures tegutsevad
akadeemiliste tähtsate paksude ajakirjade
kriitikud. Nad on aga suletud ühiskond.
Nende sõna, retsensioonid, arvamused ei
jõua tavalise kirjaniku ega lugejani, neid
väljaandeid kioskist osta ei saa. Ülikoolide
kriitikutel on paraku vaja kirjutada just
teadusväljaandes, kuna nad saavad selle
eest „siisikesi“ [punkte P.-R. L.].
Mis puutub kõigile kättesaadavasse
perioodikasse, siis sealgi ilmub kriitikat,
aga sageli on arvustajad väga noored, kas
magistrandid või isegi bakalaureusetudengid. Neil on pahatihti tendents
–

Kõik on liikumine

Mathura, Käe all voogav joon.
Toimetanud Ly Seppel-Ehin.
Kujundanud jakaane illustreerinud
Mathura. Allikaäärne, 2013. 80 lk.
Maarja

Pärtna

Mathura „Käe all voogav joon“ on kontseptuaalne luulekogu, mille tekstide
põhiosa tõukub autorit senise loometee
vältel innustanud maalikunstnike teostest. Mõte raamatu kirjutamiseks tuli
väidetavalt Kanada luuletajalt Stéphane
D’Amourilt, kes oli mõnda aega tagasi
samasuguse fookusega teose avalda-

nud.*

Eestikeelseid luulekogusid, kus on
võetud sihiks dialoog kujutava visuaalkunstiga, ei ilmu just ülemäära tihti
ning seetõttu erineb teose vormistuski
ootuspärasest. Selleks, et lugeja ei libiseks läbi allusioonide ja tsitaatide võrgusilmadest, on illustratsioonidena
kasutatud luuletuste aluseks olevate
maalide fragmente, samuti on luuletusi
täiendatud paratekstidega nii allviidete
kujul, pikemate kommentaaridena teose
lõpus, aga ka tagakaane tutvustuse näol.
Kuigi viimases on osutatud luulekogule
kui austusavaldusele, ei maksa end sellest pelutada lasta – „Käe all voogav joon“
on kõike muud kui kimp õõnsalt kumisevaid pühendusluuletusi. Tekste ajendanud äratundmised on olnud pigem
tunnetuslikku laadi ning Mathura
kujundikeel on siin ikka niisama isikupärane ja üllatusterohkekui tema „tavalistes“ raamatutes. Luuletused mõjuvad
iseseisvate tekstidena ning soovi korral
saab neid lugeda ka kommentaaridesse
põhjalikumalt süvenemata.
Mathurarõhutab teose tagakaanel, et
kunstiteose tervikliku mõju tajumiseks

pärast seda, kui nad on mõnda aega kirjutanud, kaduda, sest kriitika ei toida ja
peab minema leiba teenima. On ka püsivaid vanemaid kriitikuid. Kui nad lahkuma peaks, ei tea, kust järelkasvu tuleb.
Mõnda aega tagasi hakkas mitu kirjanikku ise kriitikat kirjutama, Parulskis
näiteks. Aga nüüd on seegi nähtus möödas.
Rääkides eesti-leedu tagasihoidlikest

kultuurisuhetest, kui hästi tuntakse
Leedus eesti kirjanikke?
Üksvahe oli Leedus nagu Eestiski tõlkekirjanduse buum, aga see tähendas
suurte keelte tõlkeid. Eesti kirjanduse
tõlkimine on üsna marginaalne.
Oma mõju on sellelgi, et kui Eestis
on kaks kirjandusfestivali, mis ei erista
luule- ja proosažanri, siisLeedus proosakirjandusele mõeldud festivale peaaegu
ei ole. Leedulased peavad end poeetide
rahvaks, mistõttu on meil hoopis kaks
üsna pikkade traditsioonidega luulefestivali: „Poezijos pavasaris“ („Luulekevad“) ja Poetinis Druskininkų ruduo
(Druskininkai luulesügis). Mõned aastad
tagasi tekkis ka Panevėžio literatūrinė
žiema (Panevėzyse kirjanduslik talv).
Nendel festivalidel on alati üks-kaks
luuletajat külas ka Eestist. Olen nendega
suhelnud, lugenud tõlkeid, nende tekste
on avaldatud ajakirjanduseski. Suurt
eesti poeesia tõlget ei ole aga viimastel
aastatel ilmunud.Eesti autorid, keda teatakse, on Jaan Kaplinski, Emil Tode, Jaan
Kross, A. H. Tammsaare ja Rein Raud.
Tuleb märkida, et leedu keel on
suguluses läti keelega ning lätlased ja
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leedulased nimetavad üksteist naljatades „braliukasteks“, vennasteks. Kuigi
keel võib olla mõistetav, rahvusena
üksteist tegelikult ei mõisteta. Läti
kirjanduse tõlkeid ei ilmu leedu keeles
oluliselt rohkem kui eesti kirjanduse
tõlkeid.
Mis on sellepõhjus? Kas asi jääb kontaktide puudumise taha?
Jah, aga ega tõlkijaidki teab mis palju
ole. Mõnes mõttes on see suletud ring:
tänapäeva noori tõmbavad muudkeeled.
Õppida naabriväikest keelt, kus eksootikat ei ole, kus inimesed on samasugused
kui meie see ei tundu huvitav. Pealegi
mõtleb kirjastus ärilisele riskile: kas väikese naabri kirjandus on see, mida tasub
välja anda?
Keeli võidakse ju isegi osata, aga see,
kes tõlgib ilukirjandust, peab loomult
ise ka veidi kirjanik olema. Mitte igaüks,
kes oskab keelt, ei sobi veel ilukirjanduse
tõlkijaks.
–

Tõlkinud TiinaKattel
1 Leedu kirjanduses toimuva kohta tasub huvilisel
lugedaKeeles jaKirjanduses ilmunud Tiina Katteli
artiklit „Mäng ja valu XXI sajandi teisekümnendi
leedu romaanis“ (2014, nr 1).
2 Andrei Hvostoviartikkel „Vene värk“ ilmus Loomingus (2013, nr 8). Hvostovkirjutab selles ka hundilastest. Artiklile reageeris samas ajakirjas Ruth Mirov
(2013, nr 10).

3 Sirbi veergudel ilmus hiljuti Aare Pilve vestlus
„Baltivene kirjanduse võimalikkusest ja tegelikkusest“ Taisija Laukkoneniga (6. II 2015).
4 Eesti keeles on ilmunudIcchokas Merase „Viik
kestab silmapilgu“ (1964) ja „Kolm romaani“ (1971).
5 Leonidas Donskise tekste on tõlgitud ka eesti
keelde, vt „Armastus, vihkamine ja vastuseis: uurimusi filosoofiast, poliitikast jakirjandusest“ (2010).

on vajalik viibida selle vahetus läheduses. „Käe all voogav joon“ tekstiloomise
meetodit ei varja ning impulsside mitmekesisus annab endast märku ka kompositsiooni tasandil. Leidub tekste, mis
osutavad alusteostele otseselt, mängides neilt laenatud motiivide või kujunditega, näiteks Andrew Wyethi maalidele „Öine rong“ ja „Nelipühad“ viitav
luuletus „Tempera, 1979“ (lk 18-19). On
ka tekste, mille puhul kujutav kunst on
luuletuse loomiseks tõuke andnud, kuid
mille puhul on seosed hillitsetumad ja
allikad varjatumad, näiteks luuletuses
„Uue maailma valgus“ (uudishimulikule lugejale kuluvad kommentaarid
siin marjaks ära). Leidub isegi selliseid
tekste, mis jõuavad poeetilise persona
kasutamise või kunstniku tsiteerimiseni, näiteks Paul Gauguinist kõnelev
kaheksaosaline luuletus „Metslane“

leida lausa loomingupsühholoogilisi
maksiime või õpetussõnu meenutavaid
ridu: „Alles see, kes on saavutanud vormilise meisterlikkuse, / saab süveneda
sisulisse vabadusse, [---] Olla alati teel –
ka siis, kui oled pärale jõudnud“ (lk 49),
„Kusagil armastuse ja oskustöö piiril /
sünnib midagi, / mida võiks nimetada
kunstiks. [---] Kõik ülejäänud on kingitus, and“ (lk 23). Need tähelepanekud
näivad osutavat eelkõige tõdemusele,
et üksikteosed (maalid, luuletused, raamatud) saavad küll valmis, aga selleks
et loovus ise püsiks, tuleb olla avatud
lõpetamatusele, juhuslikkusele, etteaimamatusele. Valmissaamise pettepilt
pakub parimal juhul ajutise peatuspunkti, teekonna mõte pole aga mitte
kohalejõudmine, vaid liikvelolek: „Jalutada alla jõe äärde, / et tõusta siis taas
mäkke ja alustada kõike algusest peale“

(lk 58–63). Luulekogu kompositsiooni-

(lk 49).

line avaliolek seega suisa kutsub meediumidevahelisi ja transtekstuaalseid
suhteidkaardistama.
Siiski räägib „Käe all voogav joon“
kokkuvõttes enamast kui sellest, et
kunst sünnitab mõnikord kunsti ja üks
loov mõte võib anda tõuke mõne teise
tekkimiseks sootuks erinevas aegruumis. Seda „enamat“ on luulekogus mitmel puhul ka sõnastatud, tekstidest võib

„Käe all voogav joon“ avaldab küll
üksikautoritele, kuid seal esitatud küsimused on sootuks üldisemat
laadi: mis on kunst, mis loovus ja, mis
kunstniku vabadus? Vastuse leiavad ehk
need, kes ei unusta raamatut sulgedes
soovida, et „mu sihid võiksid alati jääda
mu saavutustest kaugemale“ (lk 51).
austust

*

http://www.mathura.ee/Joon.mp3
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Ekke Moori teekond maakoju
Tõnu Õnnepalu on August Gailiti „Ekke Moorist“ loonud ühtpidi algteose süžeed järgiva lavateksti, ent

väikeste teisendamiste kaudu luulelise ja isikliku suhtega omamaailma, pealkirjaga „Ingeland“.
Saueaugu teatritalu „Ingeland“, autor
Tõnu Õnnepalu (August Gailiti „Ekke
Moori“ ainetel), lavastaja Aleksander

Eelmaa, kunstnik Katarina Klett,
muusikaline kujundaja Garmen
Tabor, valguskujundaja Priidu Adlas.
Mängivad Pääru Oja, Kaie Mihkelson,
Külli Teetamm, Tõnu Oja jaKaspar
Velberg. Esietendus 17.VII Saueaugu
teatritalus.
Pille-Riin

Purje

„Kuidas kõik mööduv seirab sind läbi elu
ja unenägude nagu su vari päikesepaistel?“ (August Gailit, „Ekke Moor“).
Kui üks isikupärane kirjanik teeb
näidendi teise isikupärase kirjaniku
proosateose ainetel, võib sündida midagi
kordumatut. Tõnu Õnnepalu on August
Gailiti „Ekke Moorist“ loonud ühtpidi
algteose süžeed järgiva lavateksti, ent
väikeste teisendamiste kaudu luulelise
ja isikliku suhtega omamaailma, pealkirjaga „Ingeland“. Too üllatuslik, salatum autoritruudus saab ilmsiks, kui
„Ekke Moor“ vahetult pärast lavastuse
vaatamist üle lugeda. Siis tuleb mõistmine, kui läbitunnetatud on Õnnepalu
ja lavastaja Aleksander Eelmaa kujundisüsteem, kui klaar hingesugulus Gailiti
romaani olemusega. Kavatsen kaduva
teatrikunsti jäädvustamiseks lahti kirjutadaviive „Ingelandist“ kellel lavastuse
avastamine ees, sellel on ehk mõistlik
loo lugemine edasi lükata.
„Ingeland“ ei ole hõlpsasti vaadeldav
well-made-play ega elurõõmsate seikluste lahe kulg, vaid algteose vaimuga
haakuv mõtlik, heas ja õiges mõttes
pessimistlik või, ütleme, elutark rännak
iseendasse. Ekke Moori heitlik unenägu
vaevakaskedeall. Kohati rütmides konarlikum või staatilisem, ometi ei kisu raskuse vaim lavastust oma meelevalda.
Unelmalist, džässilikku kerguse vaimu
sisestab Garmen Tabori muusikaline
kujundus.
Näitetrupis on viis näitlejat, kelle
lavaelude puhul kehtib suuremal või
vähemal määral Gailiti lause: „Oma
annet maha salates on ta lugupidavalt
hinnanud ansamblit.“ Tuline kahju, et
rollide kokkulugemiseks ei ole abiks
kavalehte.
Proloogina kantakse ette lühimängufilm „Džabo silmades on tõde“, mida
näitetrupp publiku silme all innukalt
helindab, häälte japillidega. See on vaste
Ekke Moori teatritegemisele, üksiti lugu
mustlase uljast laadapettusest hobuse
Džaboga. Tõnu Oja kirevsärava rolligalerii avabki hobust peksev Toomas
Üüve; Külli Teetamm konutab vankris
nukra Eneken Üüvena; Pääru Oja ilmub
ruugete vuntsidega „mustlasena“, seljas teatraalne vene tsaari kuub. Kui too

mänguruumi kui teistele, oskab ta olla
igal viivul nüansitäpne partner.
Järgneb Ekke monoloog rändkaupmehe rollis, lõhnaõlide japitsidega. Külli
Teetammest saab teki kui hangekuhila
all kössitav Pille Riin, külmunud allika
silmadega üksiklane, kelle üürikeses
kohtumises Ekkega aimub karmivõitu
dramatismi. Ometi ületavad unelmad
reaalsuse, aga unelmate kohal ilmutab
end surmaaimus: kui Pille Riin Ekke
kingitud parfüümipudelist kolm lõhnaõlipilvekest õhku piserdab, tekib kummastav assotsiatsioon kolmest mullapeotäiest...
Surma ligidus muutub iseäranis
huvitavaks teises vaatuses. Mitte ehk
veel Peipsi ääres, kus papp (Kaspar Velberg) kärutab kohale surematu Jevdokia
Ääreküla (Kaie Mihkelson), punaste siidkinnaste ja veel punasemate huultega
võimuka daami, kelle silmad otsivad
hukkaläinud poegi pealtvaatajate seast;
kus Tõnu Oja võrratute detailikestega
loodud Iivan Sirota mangub võlgu viina;
kus Külli Teetamme Dunja pussi seina
lööb, ise pateetilises ristilöödu poosis
Ekke müügileti najale liibub
Kuni
Ekke tüdib ka poemüüja tummast rollist ja läheb. Nüüd sugenebki mängu
une ja tõeluse, elu ja surma piiril viivlemine, mis lavastuses vast olulisemgi
kui näitleja jakirjaniku teema. Kui Ekke
pärib tütarlapse järele, kes luges purdel
raamatut, ilmuvad vagusad üksmeelsed
vanakesed (Kaie Mihkelson jaTõnu Oja),
Ekket õpetajana kõnetades, temalt tarkusesõnu paludes janeid ise andes, talle
puhkamiseks aset pakkudes. Alles viivuke hiljem hakkame vanapaarist küsivalt mõtlema kui kalmulistest, veelgi
hiljem tekib sild lavastuse finaaliga.
Õnnepalu
omapärasemaid
teisendusi on kraavihall Aleksandri
kirjutamine hauakaevajaks. See loob
ka kaudse silla Hamletiga, keda Gailiti
Ekke väitis end mänginud olevat. Tõeliselt paeluv on Kaspar Velbergi Aleksandri pajatus surnuaiast kui inimese
maakodust, see annab Ekke rännakule
koju hoopis igavikulisema dimensiooni.
Oma labida mässib Aleksander hoolikalt
valge riidetüki sisse, samamoodi talitas
Seenepoiss oma höövliga. Eks mängu
sisse kuulu ka Aleksandri isevärki pulmad Eldaga, mille külaliste kohta Gailitil nagu kogemata poetatud tõdemus
on neil äkki tundmus, nagu ei läheks
nad pulma, vaid matusele“. Roosilise
looriga kaetud näoga peitub varjuna
eesriide taha Elda Indu (Külli Teetamm),
keda Ekke kütkestab monoloogiga roosiõie puhkemisest. Mõjusaimaks mõtiskluseks armastuse pärisolemusest jääb
Ekke lugu Elest ja Noost, tuultest ja kullerkuppudest. Seda kirjakohta otsib Ekke
...

–

Papp (Kaspar Velberg) kärutab kohale surematu Jevdokia Ääreküla (Kaie Mihkelson),

punaste siidkinnaste ja veel punasemate huultega võimuka daami.

mustlane Džabole jalad alla teeb, tükkis
naerusilmseks ärganud tütarlapsega
vankril minema kihutab, saab temast
Ekke Moor, näitleja oma eluteatris.
Katarina Kleti õnnestunud debüütkujunduse keskmes ongi ekraanikangas,
mis muundub heledatekskoduaknakardinateks, seejärel teatri eesriieteks, mille
taga avaneb poodiumil näitelava, kus
sujuvalt vahetuvad tegevuspaigad.
Pääru Oja Ekke Mooriroll ongi õigupoolest keerulisim, sest tema on loomuldasa vaatleja, pahatihti nukra ja
mõru meelega, end otsiv, algusest peale
pigem kaine ja sõnakehv, puretud mees,
vaid aeg-ajalt kibuvitsaõiena puhkev,
naeratavate silmadega nakatavais inspiratsioonipuhanguis. Oma meelelaadilt
küllap rohkem kirjanik kui näitleja, kuid
kas pole see nõnda ka Gailitil?
Stseen ema Neenuga, kes esimene
Kaie Mihkelsoni täpsetest minimalistlikest rollidest, Ekket ootav kodune saun
on õdus ja lahke. Külli Teetamme inglisilmadega Eneken Üüve aga kõnnib kui
unelm ülal laepealsel, sinna üles jääb
igatsusvalguses õõtsuma tema kiik.

Eduard Laur

Oluliseks saavad Saueaugu teatritalu
saalis pihlakaoksad ukse kõrval: just
püha puu okste all, pihlakakantslis lausuvad otse saali olulisi monolooge Ekke,
praost Odja, Pille Riin jt. Publiku kaasamine looduslähedase vaimuga koguduseks on läbiv, humoorikas ja südamlik
lavastusvõte.
Põllumehehingega praost Odjat
tema Issanda teatris kujutab Tõnu Oja
vaimuka veenvusega. Taamal, näitelaval
eesriideidkinni-lahti sikutades loeb raamatut ning ulatab abikaasale töömeeste
tarvis rahatähti Kaie Mihkelsoni igavlev
praostiproua. Väärib jälgimist, kuidas
raamatu kohalolek läbib kogu lavastust,
kaasa arvatud raamaturiiulideesruumis
enne saali sisenemist. Väsimata töörühmamises tuiskavad edasi-tagasi mustas
kleidis argise karmuse koorikuga kaetud
Kadi Külli Teetamme ümberkehastumisesööstud, ta rollide noorus ja hingeline eatus on imetabased; ning Kaspar Velbergi Jaagup Seenepoiss, terane
eluvaatleja, hoolsalt oma tööriistu hoidev, tööpoeesiat tunnetav noor mees.
Ehkki Velbergile on jäetud terake vähem
–

„...
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pihlakaokste ligidusse riputatud hõbesinava tsaarikuue taskust võetud punaste
kaantega raamatust ja too pajatus toob
taas näitelavale juba tuttava vanapaari:
mehel kätel hoida punane lõngaviht,
naine kerimas lõngakera. Teatrilooliselt seostub punane lõngakera nüüd ja
igavesti Mati Undiga, aga mulle oli avastuslik, kuis kordub Gailitiromaanis lõngakera motiiv. „Juhus viskab lõngaotsa
pihku ning inimene hakkab usinasti
kerima kogu oma elu.“
Viimases vaatuses saab valgesse riidesse mässitud hauakaevaja labidast aer
paadinaise (Kaie Mihkelson) käes, kes
nõrkenud Ekke tundrasse sõuab. Üsna
lühikeseks, seetõttu paratamatult skemaatiliseks on kärbitud stseen tundras,
kus Lassi (Külli Teetamm) saab Ekkelt
kingiks tiksuva uuri ja isa Uutšö (Tõnu
Oja) lausub tarkusesõnu, keset poeetiliselt sädelevat võrgukangast, Ekke aga
lebab kui sonimisi kuulatledes ja hetkeks tundub, et kaasa kahmatud Dunja
pussnuga on löödud tema rinda.
Äärmiselt põnevalt mõjub stseen
prantsuse hotellis, kus lavale ilmub
Tõnu Õnnepalu stiilse ülemkelnerina ja
loeb menüüst prantsuse roogasid, nagu
laulaks palveid. See irreaalne mees vastab Ekkele, kuidas ta on eluaeg viibinud
sessamas paigas. Mispeale tellib Ekke
üheotsapileti Ingelandi, annab paberrahasid, viimaks loovutab ka õnnemündi.
Õnnepalu laval olek lisab kirjaniku kui
saatuse kõiketeadja kõrvalpilgu.
Ootuspäratult ja tundlikult on laval
lahendatud Ekke kojutulek. Ema Neenut enam ei ole, memme nime kannab
nüüd Eneken. Ekke poeg on tunduvalt
vanem kui Gailitil, Kaspar Velbergi noorukiohtu Ekke proovib ette noidsamu
ruugeid vuntse ning seirab punasekaanelist tekstiraamatut. Lummab Ekke ja
Enekeni taaskohtumine: nad seisatavad
ülal lavapoodiumil, mis ühtviisi kirkalt
seostub nii kodu kui kalmistuga. Nad
vaatavad teineteist, aga nende hääled
on tollesama vanapaari hääled, kes koos
lõnga kerisid. Üksiti toob see meelde
mängulise filmi helindamise, millega
algas lavastuse teekond. Otsida oma
häält, oma kohta, oma rolli elus leida
see viimaks maakodus.
Ent veelgi pole lõpp. Järgneb reipa
muusikapuhanguga epiloog-puänt:
Ekke ja Eneken lahkuvad käsikäes lavalt
õue, hetk hiljem näeme murul ringiratast sõitmas rohelehega varustatud
autot! Esmapilgul kohatugi, justkui eelnevat luulet minema pühkiv sürpriis
aga kui järele mõelda, siis omamoodi
sild nüüdisaega, ju nood ringisõitjad on
sama noored kui Ekke alguses hobuse,
vankri jatüdrukuga. Nõnda saavad tõeks
isa Uutšö sõnad: „Teie sõidate kummalistel sõidukitel, millede ees pole põtra
ega hobust...“ Auto tiirutamineaga väljendab ka Ekke mõttekäiku karussellil
kihutamisest, üha ringi jaringi.
„Lai, kutsuv maantee võetakse su
jalge alt ning keritakse kokku nagu lõngakera.“
–

–
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Ega elu ole haha udusulg
Soomlaste Meriteatteri suvelavastus ühendab paeluval moel folkloorse ainestiku
ja tänapäevase teatrikeele.

Meriteatteri „Eikä merta enää ole”
(„Merd nagu õieti ei olegi“), autor ja
lavastaja Anni Mikkelsson. Mängivad
Laura Halonen, Vera Veiskola, Jaakko
Ohtonen, Antti Autio ja Mait Joorits.
Esietendus 1. VII Soomes Rööläs.
Priit Põldma

Meriteatteri on soome teatriteadlase ja
lavastaja Anni Mikkelssoni ellu kutsutud
ettevõtmine: Röölä sadamakülas, mõnikümmend kilomeetrit Turust, esietendub kolmandat suve järjest tema uus
näidend, mille lähtematerjaliks vanadelt
meremeestelt või nende naistelt kogutud kohalik pärimus. Nii on sündinud
triloogia, kuhu kuuluvad „Merimies,
muija, kalamiehen koira“ („Meremees,
moor, kalamehe koer“, 2013), „Laulu on
meren laulu“ („Laul on mere laul“, 2014)
ja „Eikä merta enää ole“ („Merd nagu
õieti ei olegi“, 2015) tuleval suvel plaanitaksegi mängida kõiki kolme lavastust
järjest, Meriteatteri tegevust kokkuvõtva
festivalina. Meriteatteri truppi kuuluvad
valdavalt Tampere ülikooli näitekunsti
osakonna tudengid või vastsed lõpetanud, tänavuses lavastuses astub nende
seas üles ka eesti näitleja Mait Joorits.
„Eikä merta enää ole“ ühendab
paeluval moel folkloorse ainestiku ja
tänapäevase teatrikeele. Materjal on
ammutatud kohalikelt elanikelt, Röölä
inimestele japaikadele viidatakse teatritekstis päris otseselt, aga see ei nõrgesta,
vaid vastuoksa, tõhustab üldistusjõudu.
Kohalik publik, kes on ühteaegu lavastuse sihtrühm ja materjali allikas, reageerib rõõmsa äratundmisega, saalis
on tajutav, kuidas lugu läheb isiklikult
korda nii tegijaile kui ka vaatajaile, nii et
võõranagi võib saada osa kogukonnatundest. Ent lavastuse kogukondlik väärtus
ja lavastaja väga isiklik side lähtematerjaliga ei too kaasa kunstilisi kompromisse. Lavastus on sügavalt hingeliigutav, aga mitte kordagi sentimentaalne;
kaasahaaravalt lustakas, ent mitte hetkekski labane.
Lavamaailma üles ehitades pruugitakse postdramaatilisi võtteid: kuigi
lugu toetub eluloolisele narratiivile,
jutustatakse seda vihjeliselt ja väljajätteliselt, jutustajapositsioonid vahelduvad, eri väljendusvahendid toimivad
polüfooniliselt, näitlejad eksponeerivad
oma teadlikkust etendussituatsioonist,
–

kõneledes reaalse publikumiga, ning
seejärel pöörduvad jälle mänguilma kui
endasse sulguvasse tõelusse. Nõnda võib
öelda, et pruugitav teatrikeel on värske ja
mitmekihiline, aga kõigile vaatajarühmadelearusaadav ning materjaliga sümbioosis. Ei oska lähiaastate eesti teatrist
midagi võrreldavat välja tuua. Aga usun,
et selline teater väärib javajab tegemist
küll: tegu on rahvaliku teatriga mitte
harrastusliku taseme või lihtsustatud
elukäsitluse poolest, vaid kogukonna ja
teatritrupi vahetu kontakti tõttu, seejuures eksperimenteeritakse ka intrigeerivate loojutustamisvõtete jakujundiloomega.
Vormiliselt kasutatakse osavalt vaese
teatri esteetikat, teatrisaaliks kohandatud kalalaos on kõigest viis prožektorit,
mõnedlaevalambid pealekauba, rekvisiitideks küllap kohapealt leitud kola ning
näitlejate muusikainstrumendid. Vaesusega kaasneb paratamatu tinglikkus, aga
mängulise leidlikkuse kui iseväärtuse
asemel pääsevad mõjule lihtsad kujundid: reformvoodi pööratakse tagurpidi ja
sellest saab paat, siis uuesti päripidi jata
on kirst; voodilina sasitakse puririideks
ja naisuke määratakse mastipuuks; aer
haaratakse sõtta püssiks kaasa jne.
Trupi kokkukuulumist toidavad ühehäälsed laulud, kõik näitlejad musitseerivad õndsa õhinaga, misjuures muusikalisest virtuoossusest olulisemaks
saab ansamblitunnetus ja mõttetäpsus.
Anni Mikkelsson on loonud ka laulusõnad: poeesias väljendub tegelaste varjatum hingevalu, elutee kujundlikum
mõtestamine. Laule kõlab ehk üleliiagi
tihti: et iga stseen päädib laulu või vahemänguga, muutub lavastuse rütm ühel
hetkel monotoonseks, mõni situatsioon või suhe jääb ammendavalt lahti
mängimata, sest juba peab lahvatama
järjekordne muusikapuhang. Muidu on
lavastus aga dramaturgiliselt väga peenelt komponeeritud, kenadele kontrastidele üles ehitatud: saatusetragöödia
mõõtu stseenid külgnevad muheda janditamisega, nukker sisekaemus vaheldub iroonilise kõrvalpilguga.
Trupp teotseb ühtlase mängulusti
ja täpse kohaloluga. Nii kirg ja elurõõm
kui ka lein jakaotusvalu mõjuvad ehedatena, tundeid eimarkeerita ega paisutata
üle. Tore näha, kuidas fragmentaarne
vorm ega tinglik teatrilaad ei pärsi psühholoogiliselt nüansipeent sisseelamist.

„Eikä merta enää ole“ on sügavalt hingeliigutav,
aga mitte kordagi sentimentaalne; kaasahaaravalt lustakas,

Lavastus

ent mitte hetkekski labane.

Soome rannapiiga Tyyne (Vera Veiskola)
ja eesti meremehe Urmase (Mait Joorits)
armusuhet saadab meremüha.
Meriteatteri

Laura Halose mängida on Tuulikki
Niemi, Rööläst pärit tänapäevatütarlaps,
kes eluga ummikusse jooksnuna pöördub lapsepõlvepaikadesse tagasi, otsides
sealsete vanainimeste lugudest hingepidet tolles raamtegelases võib aimata
lavastaja alter ego. Tuulikki sisenebki
vaatajatega samasse tõelusse, alustab
vaimukalt ebaledes kuskilt loenguliku
või pihtimusliku positsiooni vahepealt,
hiljem krutib end teatraalselt pöörase
emotsioonide kaskaadini näitleja väljendusvahendite amplituud lummab
mõlemas äärmuses.
Läbi lavastuse kulgeb Tyyne Merimaa elutee Vera Veiskola esituses, kuuldavasti on tegelaskuju prototüübiks
olnud autori-lavastaja vanaema. Küllap
on näitleja suurim proovikivi vananeda
otse publiku silme all aga ega ma olegi
vist varem näinud ühegi noore näitleja
kehastuses nii usutavat vanainimest.
Veiskola annab nappide väliste vahendite kaudu aduda nii tegelase iga kui ka
elatud elu sleppi, unistusi japettumusi.
–

–

–

Järgpöördel.
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Ega elu ole haha udusulg
Algus lk 13.
Habemetüükais mehed mõjuvad asiste
merekarudena, oma aeglases tõsiduses
sõbralikult naeruväärsetena. Poisiohtu
kalameest Usko Merimaad kehastava
Jaakko Ohtose lavaolekus on romantilise võitleja potentsiaali, hääles suisa
ooperlikku diapasooni. Seda ootamatumad japuudutavamad on Ohtose pöörded lürismi või groteski. AnttiAutio on
isa Voitto ja kapten Luoto väärikatesse
kujudesse sümpaatselt ootamatu valik:
mitte sirge seljaga indogermaani kangelastüüp, vaid uskumatult kaitsetu
silmavaatega ja jõuliselt seespidise olemisega mehike, kelle sentimendivaba
tragöödiavalmidust mahendab pastelne
huumoritaju.
Räägitakse, et 1970. aastatel tulnud
üks eesti kalur jalgsi üle jää Röölässe ja
asunud sinna elama temast inspireerituna ongi Mait Jooritsale kirjutatud
Urmas Mere tegelaskuju. Joorits loob
pika taibu ja taaruva sammuga muheda
kalurikuju, koomilise karakterrolliga
–

murrab näitleja elegantselt välja esimeste armastajate ja intellektuaalsete
enesenautlejate ampluaast. Iseäralik on
Urmas Mere plastika, pidevalt pisut purjakil, reageerides aeglase sisetegevuse
kohta jahmatavalt kärmesti igale välisele
impulsile: tõmmata-tõugata mees võib
palavikuliselt paiskuda eri ilmakaartesse. Kui Urmas Meri lahkub viimaks
Rööläst Ameerikasse, annab tema edasisest saatusest aimu ühteaegu nukker ja
hullutavalt naljakas stseen, kus eestlane
teeb kõigi võimaluste maal metsatööle
vahelduseks bändi. Jaakko Ohtonen ja
Antti Autio pilavad mõnuga ameeriklasi,
osutudes näitlejatena väga andekateks
ja detailitäpseteks tüübiloojateks, Mait
Joorits aga lõhub paroodiaõhkkonna,
lauldes valusa kojuigatsuse ballaadi.
Eestlane laulab Ameerikas soome keeles
oma kodust ja kodutusest see on võibolla Mait Jooritsa senise näitlejatee kõige
küpsem, kõige karmim jakõige kargem
etteaste: napp ja endassetõmbunud,
ometigi lahtiselt loetav hingepeegeldus,
vähimagi haledusvarjundita sügavalt
läbituntud valu, maskivaba üksildus
kesk võõralt lärmitsevat seltskonda.
Soome rannapiiga Tyyne ja eesti
meremehe Urmase armusuhte
–

armastuse atmosfäär ja isiklikkus, mil-

Laura Oks / Õhtuleht

Mait Joorits
Joorits,
näitleja

Näitleja Mait Joorits vahetab juba teist
puhku Eesti teatri lavalauad Soome
omade vastu: 2013. aastal osales ta Tamperes Telakka, Vanha Juko ja Rakvere
teatri koostöölavastuses „Petroskoi“,
sellel suvel mängib ta Rööläs Meriteatteri lavastuses „Eikä merta enää ole”
(„Merd nagu õieti ei olegi“).
Kuidas sa Meriteatterissesattusid?
Sõber Jussi-Pekka Parviainen, kes oli
ka „Petroskois“, mängis eelmisel suvel
Meriteatteri lavastuses „Laulu on
meren laulu” („Laul on mere laul“).
Tegime elukaaslasega tuuri ümber
Soome, külastasime sõpru, vaatasime
sealset teatrit. Pärast rohkeid komöödiaid ja farsse jõudsime lõpusadamana
Meriteatterisse. Mind võlus tohutu

lega sealne lavastus oli tehtud. Tõesti
ilus, hea tekstiga, väga hästi mängitud
jalavastatud. Jäime ööseks Meriteatteri
trupi juurde lavastaja suvilasse ning
siis ma naljaga pooleks ütlesin talle, et
võta järgmisel aastal üks eesti kalastaja
ka truppi. Kuna ta oli mind „Petroskois“
näinud, hakkas ta sellele mõtlema,
helistas kuu aega hiljem ja küsis, kas
ma päriselt ka tuleksin. Vastasin, et
muidugi. Ta kirjutaski mind oma tänavusse loosse sisse. Nii ma sinna läksin,
javäga hea, et läksin.
Samasugust koostegemise rõõmu
oli teatrikooli ja kooliteatri ajal, paremates lavastustes ka repertuaariteatris. Mingis mõttes on Meriteatteri
põlve otsas tehtud teater: kõik teevad
kõike. On hästi vajalik tuletada aeg-ajalt
endale meelde, et mugavustsoon, mis
repertuaariteatris tekib sul on oma
garderoob, sokid pestud, sina paned
ainult kostüümi selga ja teed oma asja
ära on suur lõks. Et end lõksust välja
rebida, kutsun oma ellu selliseid naljakaid projekte. See tuleb ainult kasuks,
nii mullekui ka kõigile teistele.
–

–,

Mis oli tööprotsessi käigus kõige
rõõmsam ja mis kõige raskem?
Kogu töötegemine oli rõõmus. Laulude
laulmine ja kogu kooselamine, kogukonnatunne. Sõime koos hommikust,
koos lõunat, kogu aegrääkisime ja arutasime, kuidas ja mida võiks teha, siis
tegime, õhtul käisime saunas ja meres.
Elad selles atmosfääris ja õpid iga

teetähisteks saavad kolm käepigistust:
lõputuna mõjuv esmakohtumise teretus, kui kahe noore inimese käed nagu
teineteise külge liimuksid; naise kaljukindel haare mehe käest, kui ta teda
pärast tantsu päriseks enda juurde
kutsub; võimalikult põgus, silmaveeta
hüvastijätt, mis märgib leplikku loobumist, teineteise vabaksandmist. Jah, introvertsele soomeugrilasele võib napp
käesurvegi olla piisav füüsiline kontakt,
kõnekas kireavaldus.
Rannarahva lembetunde poeetiliseks kvintessents on aga dialoog, kus
Urmas kordab Tyynele „Sina oled meri“
jaTyyne vastab muudkui: „Ma olen maa.“
Ka eesti (rahva)luules trehvab ju naise ja
mere samastamist: ühtviisi ettearvamatud, ahvatlevad on nad.
Kahel korral võtab mees naise selga
ja siis sirutavad nad omad käed tiibadena välja, liuglevad nagu linnud üle
elu ja mere, aga need kaks korda on ka
läbinisti erisugustes tonaalsustes, rütmides, atmosfäärides: esimene on üdini
lootusrikka armutantsu lennukaim tuur,
teine leiab aset pärast vend Usko uppumissurma ja siis on tiibade järsult katkev
viibe hüvastijätt surnud venna hingega.
Linnukujund läbib ka teksti: Tyyne

võrdleb end hahaga, mõtiskledes pesast
väljalendamisest või -kukkumisest kui
kodu hülgamise võimalusest, hiljem
möönab lauldes: „Ei lubanud mulle
keegi, et elu on kerge kui haha udusulg.“
Hahk söövitab end kujundina mällu.
Kuidas kõigi kummituslike mälestuste
ning eelkäijatelt päritud hirmude ja
kohuste juures veel vaba ja elus olla,
küsib lavastaja Anni Mikkelsson oma
esivanematelt, vaatajatelt ja iseendalt.
Lavastuse sõnumiselges lõpustseenis kohtuvad kaks naist, noor Tuulikki
ja vana Tyyne, ning saavad laulude ja
tantsude kaudu üheks, tunnevad teineteises ära iseenda. Kui Tyyne lahkub
oma sealpoolsesse päriskoju, mõistab
ka Tuulikki viimaks kogutud lugudest
ja painetest lahti lasta, minna Rööläst
ära omaenese lugusid otsima. Aga „Eikä
merta enää ole“ ei väärtusta mitte juurte
läbilõikamist ega kodukoha hülgamist,
vaid keskendub kütkenenud meele
vabastamisele. On tõesti värskendav
näha teatrit, mis ei pühitse egoistlikke
kannatusi ega argiseid õnneillusioone,
vaid kutsub kaasa puhastumise, loobumise teele seejuures vähimagi pateetika, naiivsuse või didaktikata, vaid väga
isiklikult, mänguliselt janüüdisaegselt.
–

Pealelend

päevaga neid inimesi tundma, lõpuks
on nad su lavapartnerid, sa pead neid
usaldama. Usaldus tekibki koosolemisest.

Kõige raskem oli see, et materjal oli
lavastajale väga isiklik ta jättishüvasti
oma vanavanematega ja hüvasti ka
Meriteatteriga, kogu selle etapiga oma
elus. See oli nii valusalt ja sügavalt
kirjutatud, et tõmbas kõigil alateadvusest välja nutmata jäänud nuttusid.
Need nutud kuhjusid kogu aeg. Mõnes
stseenis oli laval nii suur nutt sees, aga
sedaei saanud seal lahtiselt välja nutta.
See oli emotsionaalselt mingis mõttes
kõige raskem kogemus. „Liigutas“ on
selle kohta vähe öeldud, see raputas
seest tõesti igasugu asju lahti. On täiesti
uus kogemus, kuidas sellega toime
tulla, ennast terveks jätta, leida need
sisemised tehted, mis sa pead tegema,
et see oleks puhastav. Et pärast matuseid oleks ka peielaud.
Teisalt kogesin, kuidas teatritöö
kõige suurem raskus on teised inimesed enda ja teiste lahtirääkimata pinged. Hea, et seekord rääkisime neist
asjust. Jaakko Ohtonen tegi otsa lahti,
kuna ta on meist kõige emotsionaalsem inimene kui tal aeg-ajalt kriisid
tekkisid, siis ta rääkis neist väga avalikult. Nii kui mingi probleem õhku
tekkis, selgitasime lähemalt, mis see
on. See nõuab palju tööd, aga lõppude
lõpuks on see ainuke viis, kuidas hoida
ennast emotsionaalselt tervena, puhtana, avatuna. Sedasama analüüsi pead
iseendaga tegema kogu aeg: millest
–

–

–

see pinge tekkis, miks ma praegu nii
tunnen. Vaatlemine, puhas budistlik
praktika: vaatled oma emotsioone, siis
nad lahustuvad. Kui saad aru, et sul ei
ole neid vaja, siis suudad saavutada
nende üle kontrolli, nad lahti lasta, ära
aurustada.

Pärast „Petroskoid“ võtsid end Rakvere teatrist lahti ja hakkasid vabakutseliseks näitlejaks, öeldes, et ei
taha enam tehateatrit vähem isiklikult ja usalduslikult, kui seal kogesid. Kas ka pärast seekordset Soomes
käiku seisab ees elumuutus?
Kolin Hiiumaale. Hakkan elukaaslasega
maja ehitama ja põldu harima. Põldu
saab muidugi harida siis, kui elada seal
püsivalt, praegu oleme veel suvehiidlased. Elulises plaanis olen väga sellel
lainel, et saada aru, kuidas aiapidamine
ja majaehitamine, trellpuur ja mootorsaag käivad. Üks mina keerab teise
poole jasee järgmine on huvitatud väga
praktilistest asjadest, mis tegelikult
on ka väga metafüüsilised. Lõppude
lõpuks olen ma huvitatud tervikust.
Et universum oleks koos ja toimiks
harmooniliselt, see ongi minu pealisülesanne luua harmooniat, korda
pidevalt tekkivas kaoses. Enda sees ja
enda ümber. See on võitlus või mäng,
mis on juba ette kaotatud, aga mida
sellegipoolest on huvitav mängida.
–

Priit

Põldma
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Vabaduse folk
XXIIIViljandi pärimusmuusikafestival
23.–26. VII Viljandis.

Liisa Hõbe
Ma olen tüdinenud ütlustest, et Viljandi
folk pole enam see. Läksin sellel aastal
folgile teist korda ja juba eos oli tunne, et
kui kavatsen üritust nautida, siis peaksin tundma ennast süüdi, sest kunagi
oli folgitunne ju ikka palju ehedam ja
praegu pole võimalik jõuda sellele ligilähedalegi. Läksin Tartust Viljandisse häälega. Mind korjasid peale kaks noort folgiveterani, kellega hakkasime festivalist
rääkima. Nende sõnul on folk muutunud
avatumaks ja enam polekski imelik, kui
keegi tuleks sinna kontsakingades. Folk
ei kaota kontsakingade kandmisest ju
kui tarvis, võetakse kingad
midagi
jalast ja tantsitakse, aga roosa printsessikleit oleks vist ikkagi liig. Eks vabaduselgi on piirid.
Folk oli hoogne. Mind üllatas, kui
palju publik kaasa elas. Reede õhtul
tõmbas rahva käima ansambel Angus.
Liiga palju nende muusikale mõelda ei
tohi, sõnad on ju absurdsed ja seosetud,
muusikaliselt on lugude ülesehitus liigagi lihtne, aga vibe oli nii hea, et kompenseeris kõik. Vürtsi andsid puhkpillimängijate soolod, mis olid küll lihtsakoelised, aga täiendasid oluliselt kõlapilti. Kogu kollektiivi lapsemeelne rõõm
koosmängust javaimustumine esinemisest sobis hästi Kultrahoovi lavale, sest
ala oli piisavalt väike, et publiku jabändi
vahel tekiks mõnus sümbioos.
Kirsimäe lava kontserdid (Frigg,
Zetod, Lo Còr de la Plana) mulle elamust
ei pakkunud. Soome koosseis Frigg ei
üllatanud ja viiulite ühehäälne mäng
jäi üksluiseks, ka Zetode puhul oli tehtud-nähtud tunne. Mu sõber tavatseb
enne esinemisi öelda mine ahviks ehk
lase vabaks ja anna endast kõik, seekord Zetod ahviks ei läinud. Kuulsin,
et prantsuse vokaalgrupp Lo Còr de la
Plana oli reedesel kontserdil vahetuma
mulje jätnud.Laupäeval oli neil raskusi
häälestumisega, mis pärimusmuusika
puhul iseenesest ei tohiks olla probleem,
puhtalt laulmine pole eesmärk omaette,
aga ebakõlad jäid tervikus domineerima
ja mul oli tunne, et tegid neid ennastki
ebakindlaks. Häiris ka Kirsimäe lavakujundus: kiri „Freedom is love“ ehk
„Vabadus on armastus“ kõlas pinnapealselt, grafitiga joonistatud südamed
tekitasid segadust, suurte tähtedega kirjutatud vabadus kõige peal jättis kaootilise mulje. Kirsimäe lavaesise vasakus
servas oli publiku tribüün ning kui juba
lava ees olles ei saanud suurt elamust,
siis huvitav, mida selleltribüünil istujad
tundsid. Eks on ka distantsilt vaatamine
valik vabadus on seegi, kui kaasa ei
tantsita ja ei plaksutata.
–

–

Selle aasta folgil oli vabaduse sümbol Silver Sepp, kes oli ehitanud lavale kaldtee, mida mööda ärgitas mehi lavale jooksma
ja ennast vabana tundma.

Selle aasta folgil oli vabaduse sümbol
Silver Sepp. Ega saanudkipäris hästi aru,
mida ta seal laval tegi. Tema leidlikkus
(koputan ja puhun kõigesse, mis ette
juhtub) on mind alati muigama pannud.
Seekord oli tal peale tuttava naelapilli
kaasas päris palju uusi leiutisi ja tuleb
tunnistada, et ta tõesti on geniaalne.
Poleks osanud arvatagi, et võimendatud veepudelist joomine kõlab sügavalt
nagu merekohin. Terve ta esinemine oli
kokku nagu etendus. Tänu luupimisele
(lava peal salvestatud muusika kordamisele) suutis ta ruumi täiesti vabalt
ära täita ning seda väga loomulikult ja
koduselt. Kui ta hakkas oma kohvitopsipilli puhuma ja kaas lendas pealt ära,
siis sellepeale lausutud „Ei naera!“ kõlas
tõesti siiralt. Ka see, et ta meenutas ühe
laulu viisi kolm korda ja improviseerides ajas sõnad sassi, mõjus vahvalt. Ta
oli ehitanud lavale kaldtee, mida mööda
ärgitas mehi lavale jooksma ja ennast
vabana tundma. Ta tegi seda ilma piinlikkustundeta ja ilmselt õigesti, sest
esinemise lõpuks oli lava inimesi täis ja
ka kõige tagumised read publikus seisid püsti ja elasid kaasa. Muusikaliselt
tema esinemist arvustada ei saa – suurtes kogustes see ilmselt ei toimiks, aga
tänavusel folgil oli tema vaatamine üks
lahedamaid kogemusi.
Laupäeval otsustasin Curly Stringsi
kontserdi vahele jätta. Nähes meeletuid
rahvamasse Kirsimäe lava poole liikumas,

mõtlesin, et teised kontserdid on tühjad, aga minu üllatuseks oli Jaani kirik
Odd Lund Roar Vangeni kontserdi ajal
rahvast puupüsti täis, nii et pidin terve
kontserdi seisma (mis lõppkokkuvõttes
oli hea, sest sain jälgida Norra kargete
meeste õndsaid nägusid ja huvitavate pillide käsitsemist). Odd Sylvarnes Lund on
ülemheliflöödi-, sikusarve- japarmupillimängija ning koos mitmekülgse kitarristi
Roar Vangeniga moodustasid nad eriliselt
sügava kõlapildi. Nad olid vähese jutuga
jaalguses kinnised, ometigi oli neil palju
öelda, täites Jaani kiriku helipiltidega,
mis kord rääkisid meie seast lahkunud
inimestest, kord Norra maastikest, kord
elust. Ma poleks arvanud, et leian folgilt
midagi nii puudutavat. Etnopopi kõrval
nõuab kammerlik kontsert rohkem keskendumist ja ilmselt sellest pole midagi,
et paljud kasutasid ära vabadust lahkuda
enne kontserdi lõppu, aga need, kes tahtsid kuulata, aplodeerisid püsti ja said
nautida kahte lisapala.
Enne Trad.Attack!’i kontserti ütles
korraldaja, et Trad.Attack! iseloomustas
tervet eelmise aasta folki. Sellel aastal
tervet folki nad minu jaoks ei sümboliseerinud, aga nende laupäevaõhtune
kontsert oli ikkagi täiesti omal kohal.
Tegemist on multitalentidega, kõik
Trad.Attack!’i liikmed olid laval mitmendat korda, Sandra Sillamaa ja Tõnu Tubli
mängivad Paablis ja Jalmar Vabarna
bände ei jõua kokku lugedagi ning mul
&

Patrik Tamm

on tunne, et seetõttu võetakse neid väga
hästi vastu. Justkui kvaliteedimärk. Nad
ei pea ennast enam tõestama ja saavad
teha muusikat pingevabalt oma maitse
järgi. Erilise tunde tekitas nende isiklik
side regilaulu jasetodega. Kui nad lasid
lindilt Vabarna vanavanaema laulmist
ja lisasid sinna juurde oma muusikalise tõlgenduse sellest, siis oli tunne, et
tahaks isegi publikus ahviks minna.
Pärast folki on ikka tunne, et oleks
tahtnud veel rohkem kontserte nautida
jaüleüldse tervet festivali avastada. Alles
teist korda folgil olles oli pea laiali otsas.
Mul on väga hea meel, et lugesin enne festivali Postimehest Tarmo Noormaa artiklit „Kuidas ma tänavusele folgile esinejaid valisin“ (Postimees, 17. VII), mis aitas
programmis paremini orienteeruda.
Niisuguseid artikleid võiks olla veelgi
rohkem. Ehk saaks soovitusi ka õpitubade ja filmiprogrammi kohta. Samuti
on mul kahju, et jõudsin Rohelisel laval
kuulata vaid etnolaagrilisi, kelle kontsert tundus olevat pigem siseringile
lapsevanematele ja laagrilistele. Rohelise lava mõte pakkuda noortele esinemisvõimalust ja muuta kogu festival
mitmekülgsemaks on väga tänuväärne.
Ma ei kritiseeri andekate inimeste
aktiivsust, aga Roheliselt lavalt võiks
välja kasvada vaheldusrikkuse ja pealekasvu mõttes teisedki Jalmar Vabarnad,
kes vabaduse ja ahviks minemise poole
püüdleksid.
–
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Ühe naise salamõnu on teise rutiin
Peter Strickland: „Sadomasohhismi kujutavad filmid

hõlmavad tavaliselt üksnes seksuaalfantaasiat.“
„Viiskümmend halli varjundit“ („Fifty
Shades of Grey“, Sam Taylor-Johnson,
2015). Peter Strickland valgustab lähe-

malt mõjutusi ja kinnismõtteid oma
originaalse kirenägemuse taga.

„Burgundia hertsog“ kasutab osavalt
ära giallo’t ja teisi gootilikke filmižanre. Millal sa esimestkorda selliste
filmidega kokku puutusid?
Peter Strickland: Esimene giallo-film,
mida nägin, oli klassika: Dario Argento
„Kristallsulestikuga lind“ („L’uccello
dalle piume di cristallo“, 1970), umbes
20 aastat tagasi videokassetilt. Siis hakkas vähehaaval välja tulema Morricone
filmimuusika, millele järgnes hämmastav kahekuune Mario Bava eriprogramm
Londonis. Nüüd on olukord muutunud,
aga 1990. aastatel vaadati neist filmidest
justkui mööda, eriti sexploitation-kraamist. Nende prügikastis elunevate ja
mingil moel halva kuulsusega žanride
juures on midagi köitvat. Sexploitation’i
puhul on huvitav see, ja mulle vähemalt
tundub nii, et produtsendid on nõus
neidrahastama siis, kui on paigas kuusseitse stseeni, mis on tulu tarbeks tehtud, ja ülejäänus jäetakse režissöörile
vabad käed.
Peter Stricklandi „Burgundia hertsog“ linastub Tartus filmifestivalil tARTuFF
7. augusti südaööl.

Carmen Gray

peaministrit telesarjas „Kindlus“ („Borgen“, 2010) ja noorem Evelyn (Chiara
d’Anna, tuttav ka „Berberiani helistuudiost“) on armukesed. Nad veedavad oma
päevi ühes mõisas, otsides erutust majapidamistööde, distsipliini jaalandusega
seotud sadomasohhistlikest mängudest.
Nad pole aga sellise asjade korraldusega
sugugi võrdselt rahul ja peenelt detailsesse ning kunstlikku konstruktsiooni
tekivad pinged selles emotsionaalselt
intelligentses nägemuses suhtedünaamikast, mis ei saagi asuda kaugemal selliste filmide tuimadest klišeedest nagu
–

Hetkest, mil ekraanil rullivad lahti
„Burgundia hertsogi“ („The Duke of Burgundy“, Peter Strickland, 2014) retrolikud
avatiitrid, on selge, et tegemist on Peter
Stricklandi filmiga, eriti kuna tavalistele
äramärkimistele järgneb veidi irooniline
viide parfüümile kui ühele filmi loomise
juures abiks olnud tegijale. „Burgundia
hertsogi“ stiliseeritud maailm viitab
samamoodi itaalia giallo-filmidele, kui
tema eelmine film „Berberiani helistuudio“ („Berberian Sound Studio“, 2012),
sensuaalsus suhtlemas ekstsentrilise,

lugupidamatu sürrealismiga.
Inglise filmitegija, kes elab nüüd
Ungaris, võttis oma viimase teose üles
Budapesti serval asuvas pirakas mõisahoones, mis oli kunagi kuulunud
kommunistlikule diktaatorile János
Kádárile. Sobib hästi filmile, mis räägib
võimuvõitlusest, kuigi lavastaja kinnitusel sai ta maja ajaloo sellest aspektist
teada alles hiljem. Pealegi on „Burgundia hertsog“ vähe huvitatudelu poliitilistest külgedest, eelistades pigem kodust
miljööd, kus armastus peab väsitavat
kaevikusõda individuaalse isikupäraga.
Ööliblika-ja liblikaekspert Cynthia
Sidse Babett Knudsen, kes mängis Taani
–

YouTube.com

Nagu ka jaapanipinku-filmid, mis on

eksperimentaalsed samal põhjusel.
See on üks teema, millega pean veel
lähemalt tutvuma. Aga filmid, nagu Jess
Franco „Neitsi elavate surnute keskel“
(„La nuit des étoiles filantes“, 1973) pakub
kohati äärmiselt kummalisi ja kauneid
poeetilisi hetki. On see siis nüüd tahtlik või mitte, seda ma ei tea, aga see on
midagi ennenägematut. Otsisingi just
selliseid väikesi jäneseurge. Võtsin
mõned naisarmastajate ja sadomasohhismi kohta käivad väga klišeelikud ja
peaaegu puised stereotüübid, ei muutnud neid küll tõepäraseks, aga panin
neisse realistlikke emotsioone. Mulle
pole huvitav, kui mõlema armastaja

seksfantaasiad on ühesugused ja neid
köidab seksuaalne deviantsus. Kui üht
aga mitte, on olukord paeluv. Kus on siin
kompromiss? Kuidas nad situatsiooni
juhivad ja kes jääb kaotajaks: kas see,
kes oma ihasid alla surub, et pakkuda
kõigile mingil määral meelerahu, või
see, kes neile järele annab, aga ei tunne
end seeläbi oma tegelaskujuna lõpuni
mugavalt? Seda võib kohandada kõigele
siin elus: sellist persona asetamist enesest ettepoole võib näha igas olukorras
ja inimsuhtes.

film on omal moel peaaegu antierootiline oma viisis uurida seda,
kuidas tuleb suhtes olles teatud asju
korrata säilitamaks kirge ja kui kergesti võib seejuures tekkida teatud
rutiin. Samuti pettumine fantaasias.
Mulle on see film mingis mõttes kodune
draama. Püüan vastupidist sellest, mida
tegid sürrealistid. Nad võtsid midagi
väga argist ja asetasid selle erakordsesse
konteksti, mina võtan aga midagi, mis
on paljude arvates erakordne ja panen
selle väga tavalisse konteksti. Mu eesmärk on näidata seda kõike normaalsena javiidata sellele, et säherdune praktika ilma mingi iroonianoodita on
üsna tavaline. Kui kaotada friigiaspekt,
millel on ilmselt teatud sensatsiooniline
väärtus, siis saab keskenduda üksnes
dünaamikale. Nähtud filmides näikse
alati keskendutuvat psühholoogilistele
põhjustele, miks keegi on masohhist või
sadist. Mulle ei paku see huvi. Oluline
on dünaamika ja see, kuidas olukorraga
toime tullakse. Iva pole isegi kaldes. Ma
pole mingi lugejakirjade rubriigi vastaja,
aga olen kindel, et igas paarisuhtes on
midagi, mis ühele meeldib, aga teisele
mitte peale seksiteemade ka hobide ja
muu sellisega seonduv. Kui peaksin seda
filmiprojekti uuesti müüma, ütleksin
lihtsalt, et see on vastastikustest kompromissidest suhtes.
Su

–

–

–

Heli on sulle ilmselgelt oluline
teema. Ühes „Burgundia hertsogi“
kõige haaravamalt sürreaalses stseenis naelutab tudengid loengus paigale putukate kõrgetooniline sumin.
Kuidas sa need helid leidsid ja filmi
sisse tõid?
On olemas kaht eri tüüpi kaerasorilasi,
kes on pealtnäha samasugused ja neid
on võimalik eristada üksnes heli järgi.
Loomulikult on see klassifikatsiooni viis
erakordne, aga mulle meeldib väga ka
nende heli: see meenutabWhitehouse’i
vanu plaate või isegi Youngi mõnd
drone’ilikumat pala. Tean, et kui mängiksin seda lihtsalt võtteplatsil, siis hakkaksid näitlejad tegema lõbustatud või
šokeeritud nägu, nii et ma lasin neile
Mahleri viiendat sümfooniat hea viis,
kuidas saavutada veidi lõksupüütud
ja morni ilmet, mida ma otsisin. Hoidusime hoolikalt lisamast ritsikatele
mingeid heliefekte, nad on filmis täpselt nii naguka päriselus. Mul on väike
plaadifirma ja ma lasin selle 2003. aastal
–

Sidse Babett Knudsen nõustus filmis mängima alles pärast „Berberiani helistuudio“

nägemist.

Kaader filmist
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singlina välja. See on mu kõige vähem
edukas väljalase siiani, müüsime umbes
20 koopiat. Mul oli neid plaate veel endiselt kastide kaupa voodi all. Tuletasin
endale kindlalt meelde, et ma ei saa heli
samamoodi lõpuni ekspluateerida nagu
„Berberiani helistuudios“ see oleks
asjatu enesele tähelepanu tõmbamine.
Proovisime seda filmi teha tegelikult nii
vaikselt kui võimalik, et see oleks sensuaalne ja õhustikuline, aga alarõhutatud.
–

Kas sa oled

lugenud Leopold von
Sacher-Masochi raamatut „Veenus
karusnahas“ ja kas see inspireeris
sind osaliselt, näiteks käsitsikirjutatud juhenditega sedelite osas?
Lugesin sedaammu, nii et sedeleid ma ei
mäleta, mõtlesin lihtsalt selle välja. Selliste asjadega tuleb olla ettevaatlik, sest
muiduvõib tulemus olla liiga brechtilik,
liiga targutav. Nagu Godard „Põlguses“
(„Le mépris“, 1963). Mulle meeldib see
film, aga lõpuks on see liig, mis liig. Teatud distantseeritust filmist suudan ma
aktsepteerida, aga siis lükatakse mind
filmist välja. Proovin mitte olla asjadest
liialt mõjutatud, sest on ka oht eputama
hakata, tegelikult umbes nagu plaadikogu puhul. Selle eesmärk on lisada oma
tegemistele pisut hobujõude, ja sellel ei
pruugi olla pistmist muusika endaga. Ma
armastan muusikat, eriti bände nagu My
Bloody Valentine, kes segavad avangardi
popiga, mis teeb muusika eriliseks. Nad
tegid seda suurepäraselt, aga mingil
hetkel võid lõpetada liigses eneserefleksioonis. Väga keeruline teada, kust see
piir läheb.
Näitlejad mängivad tegelasi, kes
mängivad ka ise teatud rolle, ähmastades nii veelgi piiri teeskluse ja
autentsuse vahel. Usud sa, et inimesed mängivad pidevalt mingit rolli?
Mulle meeldib filmides kihtide järkjärguline eemaldamine. Sadomasohhismi
kujutavad filmid hõlmavad tavaliselt
üksnes seksuaalfantaasiat, nad ei püüa
näha teema taha ega näita selle toimemehhanisme. Ma polnud näinud käsitlust, kus tingimuste dikteerijaks oleks
masohhist. Mulle meeldivad kordused
nii muusikas kui ka sõnades. Sõnade
loitsulaadne ettekandmine, mida järjest
korratakse, omandab maagilise mõju.
Need naishääled filmis, eriti võõrkeelsed, sosistavad naishääled nende esitatavate rituaalide kontekstis on huvitav,
et dialoog jääb täpselt samaks, aga muutub meievaatenurk ja teave. Seetõttu on
stseen iga kord eelnenust erinev, kuna
meie seisukoht ja ka sümpaatia on muutunud. Lõpuks lausub väga karme sõnu
tarretava hirmuküüsis olev inimene, kes
kardab segi ajada oma ridu, inimesele,
kellel on tema silmis ta üle täielikkontroll. Minu meelest on masohhistide ja
režissööride vahel palju paralleele ja ma
püüan selle mõttega mõneti mängida.

Balkani kett

programm taas ühe väljakutse niigi lagunevale filmipikkuse standardile. Lausa
kummaline, kui ebaortodokssena mõjub
tänapäeva kivistunud standardite tõttu
näiteks 61minutine film!

Palići filmifestival ühendab Euroopa filmitalente
Tristan Priimägi

27. mail 1999 üritati NATO rünnakute käi-

gus Põhja-Serbias Palići järve ääres hävitada sealset meteoroloogiajaama, lõhkekeha kukkus aga järve ega plahvatanud.
Nüüd, 16 aastat hiljem, on järves lebav
elektrooniliselt juhitav rakett GBU-16
muutunud linnafolkloori peategelaseks,
sest sellest immitsev uraan ja jumal teab
mis veel on reostanud Palići järve sedavõrd, et sinna ujuma minna võib rangelt
„omal vastutusel“ privileeg, mida ei
kasutata. Nagu ikka, salgab kaitseministeerium igasuguse pommi olemasolu ning linn, maakond jariik ei suuda
kokku leppida, kelle raha eest peaks toimuma see tohutultkallis puhastustöö.
Kauni, aga mürgitatud järve kaldal
toimuva Palići Euroopa filmifestivali
külastajad saavad niisiis nautida hõrke
Tantalose piinu 40kraadises palavuses sillerdab otse kõrval imekaunis järv,
kuhu tohib sisse minnavaid omal vastutusel. Ometi on Palići festivali kunstiline
visioon praegu üks meie mandri selgemaid, nii et pommi poolitatud suvemõnud saab kinos hingepiinadeta tasa
teha. 22aastane filmiüritus on Euroopas
mõneti sama ebatavalinekui PÖFF. Tallinna festivali vaatajaarv linnarahvaarvu
suhtes on erakordne, koos Tromsøga vist
suurim Euroopas. Palić oma 7500 elanikuga on pigem võrreldav Türiga, ent toob
igal aastal kokku maailma tippnimesid:
tänavu anti elutööpreemia näiteks rootslasele Roy Anderssonile. Kunagisest XX
sajandi alguse hasartmängukeskusest
on saanud Euroopa filmiringkondade
teadvuses kinnistunud paik just selle
festivali tõttu ja seal seistakse filmikunsti hea käekäigu eest ka tegudega,
mitte üksnes sõnadega.
Viimastel aastatel on Palićis tihti näidatud ka Eesti filme, mis annab meile
kinnitust, et osa teostega oleme Euroopa
tasemele igati vastavad. Sel aastal leidis
–

–

siin linastuse Martti Helde „Risttuules“
ja toimus Veiko Õunpuu uue filmi
„Roukli“ maailma esilinastus. Film
peaks Eesti kinodesse jõudma sügisel.

„Noor ja iseseisev hing“
Just sellist nimetust („Independent
Young Spirit“) kannab Palići ehk põnevaim programm, kus on ülesandeks
võetud leida üles uut pildikeelt otsivad
audiovisuaalsed teosed, viimased anarhistlikud filmitegijad ja veidi ootamatumad seisukohavõtud. Sel aastal andis
värvi hispaanlaste sõpruskond, kes oma
nulleelarvega, ent ideedelt väga vaimukate filmidega defineerivad end selgelt
omaette liikumisena. Eestis on tunnustust leidnud neist filmidest üks, Chema
García Ibarra lühifilm „Müsteerium“
(„Misterio“, 2013), mis sai žürii peaauhinna Tallinna lühifilmide festivalil
„Sleepwalkers“. Selle seltskonna kinnismõtteks tundub olevat inimkonda
väljastpoolt ähvardav oht, mis on seni
kuulunud žanrifilmide valdkonda, aga
tundub värskete uudiste valguses olevat
järjestpäevakajalisem nende filmides
tegutsevad tulnukad, robotid ja muud
paranormaalsed eluvormid, kellega inimene peab proovima kohaneda. Nad ise
on seda kirjeldanud ka pehme majanduskriisi kriitikana, mille kunstiline
absurd ei suuda ületada meediauudiste
jaburust. Tegijatest peaks kindlasti ära
mainima ka Ion de Sosa filmiga „Unelevad androidid“ („Sueñan los androides“, 2014), mis baseerub Philip K. Dicki
tuntud romaanil „Kas androidid näevad
unes elektrilisi lambaid?“, algmaterjaliks ka Ridley Scotti legendaarsele filmile „Blade Runner“ (1982), või Miguel
Llansó filmiga „Pudemed“ („Crumbs“,
2015), kus peategelane kohtub postapokalüptilises Etioopias nõidade, natside
ja jõuluvanaga. Ükski neist filmidest ei
ole täispikk, seega esitab hispaanlaste
–
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Euroopa unelm
Esimest korda oli sel aastal festivali tunnuslausena kasutusel fraas „Euroopa
unelm“. Tore on näha, et kellelgi on
unistus päästa Euroopa filmikunst keskpärasuse, identiteedikriisi ja ideepuuduse käest. Häid filme tehakse, aga need
ei jõua laiemasse tuntusse seetõttu, et
agressiivne turundus jätab vähe ruumi
neile, kelle rahalised võimalused on
väiksemad. Festivalidel on selles võitluses Euroopa filmiidentiteedi säilitamisel
keskne roll, aga suures osas on ka nemad
lasknud end ära osta janäitavad konventsionaalset programmi, selle asemel et
otsida jaleida midagi uut. Žürii ülesanne
on leida pakutavast programmist parim,
aga siiski tundub, et eelistatakse filme,
mis on oma tunnustuse juba leidnud. Nii
ka siin. Peapreemia sai islandlaste film
„Oinad“ („Hrútar“, Grímur Hákonarson,
2015), mis on justkui mõtteliseks järjeks eelmisel aastal Eesti kinodes jooksnud Islandi hobusefilmile „Hobustest
ja inimestest“ („Hross í oss“, Benedikt
Erlingsson 2013). Mõlemas kasutatakse
allegooriat loomade ja islandlaste iseloomuomaduste võrdlemisel ja kõrvutamisel. Parima režissööri preemia
võitis aga rootsi debütant Magnus von
Horn filmiga „Elu pärast“ („Efterskalv“,
2015), mis on psühholoogiliselt kompleksne uurimus kogukonnast, kuhu on
naasnud teismeline mõrvar. Mõlemad
peaauhinna-võidufilmid olid suurepärased, aga mõlemad on juba tunnustuse
pälvinud ka Cannes’is („Oinad“ lausa võitis oma kõrvalsektsiooni) ja see annab
mõneti tunnistust žürii konformismist.
Teisalt vajavad head filmid kogu tunnustust, sest võitlus vaataja tähelepanu eest
on audiovisuaalse sisu poolt kontrollitud maailmas üks tänamatu ülesanne.
Samuti väärib suuremat tähelepanu
Palići püüd taasleida kaduma kippuv
Euroopa filmikunsti identiteet.

–

Tõlkinud Tristan Priimägi

Hispaania uued apokalüpsisekuulutajad: Chema Garcia Ibarra, Luis Lopez Carrasco,

Ion de Sosa, Velsaco Broca

ja Miguel Llanso.

Pressifoto
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Kunst(iturg) valitseb?
Korraldajad on kannustatud pragmaatilisest huvist, kuid nii palju ja head
Lääne-Euroopa vana maalikunsti näeb Tallinnas üle aastate esimest korda.

Näitus „Kunst valitseb“ Tallinna
raekojas kuni 5. X. Näituse on koostanud
Kunstberatung Zürich AG tütarettevõte
Eestis Art-Life Projekt, kujundaja Julien
Boaretto (Pariis).

Greta Koppel

Tallinna raekoja näitus toob publikuni
üle kaheksakümne Euroopa vanade
meistrite šedöövri (valdavalt maalid,
mõned gravüürid ning üks hiliskeskaegne puuskulptuur). Teoste iseloomustuse kõrval pööran tähelepanu ka
avalikkusele vahendatud loosungitele ja
püüan ära arvata näituse korraldamise
tagamaid ja eesmärke ehk siis sõnumit.
Rahvusvaheline kunsti suursündmus? Uudis näitusest jõudis avalikkuse
ette juba 2014. aasta detsembrikuus. Tallinna raekoja pressiteates lubati muu
hulgas esmakordselt Eestisse tuua XV
sajandi lõpul ja XVI sajandi I veerandil
tegutsenud siit pärit rahvusvaheliselt
tuntud meistri Michel Sittow’ maal.
Kõnealuse maali puhul ei olnud siiski
tegemist Euroopa õukondades töötanud kuulsa portretisti enda maalitud
teosega, vaid hilisema (muudetud) kordusega praegu Washingtoni Rahvusgaleriile kuuluva Calatrava ordu rüütli
portreest (kunstiajaloos on tuntud kui
don Diego de Guevara portree, valminud
u 1517. aastal). Ilmselt pakkus Šveitsis
resideeriv kunstikaupmees just seda
maali viie aasta eest Kadrioru kunstimuuseumi toonasele direktorile muuseumile ostmiseks. Pärast raekojale
edastatud teavet maali sissekande kohta
Sotheby’si oksjoni kataloogis (London,
6. XII 2012) uudist „Sittow’ koju toomise
kohta“ näituse pressiteadetes enam ei
leia. Väljapaneku tutvustustes raekoja
ja ka näituse enda veebilehel (artrules.
ee), linnaruumi näitusereklaamil ning
siin-seal ajakirjanduses ilmunud uudisnuppudes lubatakse Peter Paul Rubensi,
Albrecht Düreri, Jan ja Pieter Bruegheli, David Teniersi, Lucas Cranachi jt
kuulsate meistrite originaalloomingut,
Rubensi ja Düreri puhul lausa nende
parimaid töid (Pealinn, 1. VI, Postimehe
Kultuurilisa, 4. V 2015).
Näituse eelavamise üritusel (3. VI),
kuhu kutsutud publiku seas võis näha
arvukalt kultuurivaldkonna autoriteetseid esindajaid ajaloolasi, kunstiteadlasi, muinsuskaitse- jakultuuriväärtuste
valdkonna spetsialiste, muuseumide
juhte jaeksperte rõhutati kunsti võimu
võtmist raekojas, raekoja (ajutist) muutumist muuseumiks. Tallinna aselinnapea
kõrvutas näituse väljapanekut võrdväärsena maailmakuulsate muuseumide
–

–,

nagu Louvre (Pariis) ja Prado (Madrid)
ekspositsioonidega. Näituse vahendaja, Hausi galerii juht Piia Ausman
tõi välja ka toonase kristliku moraali
õpetust edastava kunsti väärtuslikkuse
tänapäeva ebastabiilses ühiskonnas
ja rõhutas ilu olulisust. Eksponaatide
päritolu kohta avaldati vaid, et teosed
on erakollektsioonidest üle maailma,
näituse organiseerimise taga seisab
väliskapitalil põhinev Tallinna ettevõte
Art-Life Projekt ning teoste sellises
koosluses siiatoomist on organiseerinud
Adriaen Melnikov. Eraldi sõna sai näitusega kaasneva kataloogi tekstide autor,
Haagi Hollandi Kunstiajaloo Arhiivi
(RKD) kuraator Fred G. Meijer, keda tutvustati kui rahvusvaheliselt tunnustatud
kunstieksperti. Suurepärase trükikvaliteediga kõvakaanelise kataloogi, vastavalt siis kas eesti-või ingliskeelsena, said
endaga kaasa kõik avamisel osalenud.
Raamatu tagumisel leheküljel leiab muljetavaldava toetajate reastuse, siinsete ja
välismaiste (kunsti)äriettevõtete kõrval
on logoga esindatud ka Tallinna linn ja
raekoda. Pärast pidulikku muusikalist
etteastet süttisid ekspositsioonituled ja
näitus oli vaatajatele avatud.
Mida siis näitusel on vaadata? Pressiteadetes väljahüütud kõlavad nimed
on näitusel tõestikõik esindatud, olgugi
et enamikul juhtudel tuleb kunstnike
nimede järele lisada (ja etikettidel on
seda ka korrektselt tehtud) täpsustavalt
II (Pieter Breughel II, Jan Brueghel II) või
III (David Teniers III). Originaalloomingu
asemel näeme neil juhtudel kunstnike
koopiaid oma tuntud (tuntumate) isade
töödest. Jan Brueghel II „Noa laeva saatmine“ on detailne kordus Jan Brueghel
I kompositsioonist, mida ka Brueghel
vanem ise korduvalt väiksemate muudatustega on maalinud. Neist tuntuim ja
näitusel eksponeeritud variandiga kõige
sarnasem maal asub J. P. Getty muuseumis Los Angeleses. Pieter Breughel II on
esindatud näitusel kahe tööga: detailse
koopiaga oma kuulsa isa Pieter Bruegel
vanema maalist „Talvemaastik linnupüünisega“ (1565), mida eksponeeritakse
Brüsselis Kuninglikus Kaunite Kunstide
Muuseumis ning maaliga „Kümnise
maksmine“, mille algupära omistatakse
samuti kuulsale Talupoja-Bruegelile,
kuid mis on säilinud vaid Pieter Breughel II ateljeest kümnete korduste kujul.
Breughel II juhtis Antwerpenis
suurt ja väga produktiivset maaliateljeed, sealse maalitoodangu moodustasidki valdavalt Pieter Bruegel I tööde
detailsed koopiad ning variatsioonid
samadel teemadel. Need olid isa
töödega võrreldes soodsama hinnaga,

kuid Antwerpeni kunstiturul siiski väga
nõutud kaup. Osa selle ateljee produktsioonist on signeeritud Breugheli enda
nimega (näitusel on selliseks „Külaadvokaat“), kuid valdav enamik nendest
töödest on anonüümne ateljeeproduktsioon. XV–XVII kunstis, mida näitusel
näeb, on mõiste „originaallooming“
kasutamine anakronism, sest sel ajal
väärtustatikunstis ennekõike järjepidevust, eeskujude leidlikku jäljendamist.
Madalmaadekunsti hinnati üle Euroopa
eelkõige selle kõrge tehnilise kvaliteedi
tõttu. Selleaegsele kunstiostjale tähistasid II, III, mida praegune turundustöö
maha salgab, usaldusväärsust: see osutas
ametioskuste pikkadele traditsioonidele.
Suurnimedega sildid ja oivalised
maalid. Näitusetutvustuses rõhutatud
kõige kuulsamad nimed flaami kunsti
heeros, maalikunstnikuna kunstiajaloo
üks hinnatuim meister Pieter Paul
Rubens (1577–1640) ning saksa renessansikunsti geenius Albrecht Dürer (1471–
1528), on vastupidiselt reklaamivatele
lausetele esindatud näitusel tagasihoidlikumal kujul. Avasaalis näeb Rubensi
ateljees valminud visandlikku maali
Parise kohtumõistmise looga ning portreede ekspositsioonis naise portreed,
mille puhul on etiketi ja kataloogi andmete järgitegemist Rubensi noorpõlvetööga aastatest 1600–1602. Düreri kunstist on väljas mõned lehed graafikat,
neist kuulsaim, kolmesesse nn meistrigravüüride komplekti kuuluv „Rüütel,
surm ja kurat“ (1513) paistab silma ka
kui hea kvaliteediga tõmmis (trükitud
ilmselt Düreri eluajal). Kuid pöördudes
tagasi nüüd nn Rubensi „Naise portree“
juurde, mis kujutab väidetavalt Marie de
Medicit, tuleb tunnistada, et maal ühes
ulja atributsiooniga on üks selle näituse kurioosumeid. Koredale lõuendile
lamedalt maalitudportree, õlise efektiga
modelleeritud nägu ei küüni kuidagi
Rubensi tasemeni ega haaku ka tema
päris algusaastate maalimislaadiga.
Atributsioon tugineb väidetele, et tegemist on kunstniku Itaalia perioodi tööga
(1600–1608 töötas Mantova õukonnas
kunstnikuna), portreesid on Rubensilt
sellest perioodist teada väga vähe ja et
kunstniku stiil tegi sealtpeale läbi kiire
arengu. Kõik need väited peavad paika,
nagu ka see, et kunstnikule oli eeskujuks
samal ajal Mantova õukonnas töötanud
Frans Pourbus II. Tema portreede stiiliga haakub ka vaadeldavRubensi „Naise
portree“. Ometi kui võrrelda maali mõne
teise Rubensi varase portreega, nt „Noore
õpetlase portreega“ (1597) Metropolitani
Kunstimuuseumis New Yorgis või Washingtoni Rahvuslikule Kunstigaleriile
–

kuuluva markiisitar Brigida Spinola
Doria portreega (1606), mida eksponeeriti hiljuti Londonis Kuninglikus Kunstiakadeemias näitusel „Rubens ja tema
pärand“ („Rubens and His Legacy“),
torkab silma atributsiooni bravuurikas
julgus, isegi kui eeldada, et pilt jäi lõpetamata või portree vastsest Prantsusmaa
kuningannast lihtsalt ebaõnnestus. Sellist spekuleerivat atributsiooni, mis toetub oletustele ja kasutab ära ajaloolünki,
on piisava võrdlusmaterjali puudumise
tõttu võimatu 100% kindlusega ümber
lükata. Ehk ainult materjaliuuringute
abil, mis võiksid paljastada, et maali
juures kasutatud materjalid on hoopis
hilisemat päritolu.
Meiekahtlused atributsiooni paikapidavuse suhtes peaks hajutama rahvusvaheliselt hinnatud kunstieksperdina
tutvustatud autoriteet, kes on kataloogi
sissekannete autorina andnud justkui
tõsiseltvõetavuse garantii kõikidele
näitusel eksponeeritud teostele. Fred
Meijer on vaieldamatulthinnatud kunstiekspert, aga tema pädevusvaldkond on
XVII sajandi Hollandi žanri- ja natüürmordimaalid. Flaami kunst on Hollandi
Kunstiajalooarhiivis küll mingil määral
esindatud, kuid selle kompetentsikeskus on Rubenianum ja Kuninglik Kunstimuuseum Antwerpenis.
Kunstiliselt kõige tugevama osa
moodustavadki Madalmaade külluslikud natüürmordid, igaüks neist on selle
žanrimeisterlik taies ning annab ilmekalt
edasi neid omadusi, mida natüürmordikunsti puhul enim hinnati: illusionismiefekt, erinevate materjalide maalimise
oskus, entsüklopeedilisi teadmiste ning
nendele, kes kontekstiga kursis, ka piltidesse peidetud mitmetähenduslikesõnumite leidlik esitamine. Osias van Beerti,
Clara Peetersi, Jacob van Hulsdoncki,
Jan Brueghel vanema natüürmordid on
minevikuaarded, mida eksponeerivad
uhkusega ka maailma vägevaimate muuseumide vana kunsti ekspositsioonid.
Kahjuks oli kiidetud näituse valgustus
vähemalt minu näitusekülastuse hetkel
nendes saalides nii üle keeratud, et maalid mõjusid pigem tagantvalgustatud
dekoratiivsete postritena. Selline valgustus võimaldasküll tihedalt maale täis väikeses saalis märgata iga tööd eraldi ning
jälgida teraselt väiksematki pildidetaili,
kuid muutis võimatuks nautida teoste
maalitehnilistkülge.

Liiga ilusad pildid? Efektselt valgustatud ekspositsiooni keskel, kus iga
maal säras pärlina, leidsin end mõttelt,
et millisena võiksid need maalid paista
UV-valguses, mis reedab maali päris
seisundi. Kui palju on säilinud originaalmaali ja kui palju on restauraatori
poolt tagasi maalitud kohti? Näituse
videoklipis tutvustatakse projektiga
seotud restauraatorit Filippo Francot,
jällegi kui rahvusvaheliselt hinnatud
eksperti, kes on väidetavalt restaureerinud töid ka Louvre’i muuseumile. Ingliskeelne Google’i otsing andis tuntud
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restauraatori vasteks vaid „Kunst valitseb“ näituseprojektiga seotud lehed
ning ühe Dorotheumi kunstioksjoni
kataloogi sissekande (21. X 2014), kus
Filippo Franco on mainitud ühe maali
kunagise omanikuna. Nii võib oletada, et
tegemist on kunstikaupmees-restauraatoriga ja et restauraatori teenedLouvre’i
muuseumiga on seotud samutikunstituru kaudu. Oskusliku režiiga videolõigus näeme restauraatorit valmistamas
värve ajalooliselt autentsel viisil, kasutades ühtlasi samu pigmente, mis olid
kasutusel restaureeritava maali valmimisajal. Sel viisil valmistatud õlivärvidega asub restauraator maali „parandama“, s.t mittesäilinud osi uuesti
maalima. Sellist konserveerimismeetodit tuntakse esteetilise konserveerimisena, mis on laialdasemalt kasutusel
just kunstioksjonitele minevate tööde
puhul. Sellise lähenemise eesmärk on
ennistada teose esteetiline terviklikkus,
anda maalile võimalikult värske väljanägemine, nagu see valmides ilmselt välja
nägi. Maali värvide kirka efekti saavutamiseks õhendatakse seejuures ka laseerivaid lakikihte, mis sageli tähendabka
originaallakikihti sekkumist. Esteetilise
restaureerimise suurimaks puuduseks
on selle tagasipööramatus: sama meediumiga (nt õlimaal) teostatud parandusi on hiljem väga raske eemaldada.
Sellisele restaureerimisele vastandub
arheoloogiline konserveerimine, mille
juures on väärtustatud teos ühes kogu
tema ajalooga (sh nt võimalikud hilisemad ülemaalingud, varingud). Kunstimuuseumides püütakse enamasti leida
tasakaalustatud lahendus nende kahe
äärmuse vahel nii, et oleks säilitatud
maali ajalugu, aga tagatud ka teose terviklikkuse ilme, sealjuures lähtutakse
printsiibist, et lisatud täiendused oleksid eristatavad originaalist ja vajaduse
korral hõlpsasti eemaldatavad.
Kunstituru kaup? Ja siit jõuan selle
näituse põhiprobleemini ajaloo puudumine. See torkab silma nii teoste
konserveerimise kui ka teoste päritolu
info puudumisena. Iga teos näitusel
on varustatud lakoonilise etiketiga,
mis mainib oletatava autori nime koos
eluaastatega ning teose pealkirja. Loobutud on teoste dateerimisest, paigutamisest kunstniku loomingu teljele
või teose algupära täpsemast määratlemisest (kui teos on valminud kellegi
teise autori eeskuju järgi). Sellest veelgi
olulisem on tööde päritolu puudutava
info puudumine. Hästi dokumenteeritud provinents on kunstiteose usaldusväärsuse väga oluline osa. Infot tööde
päritolu kohta ei leia ka kataloogis ega
veebilehel, kus kataloogi sissejuhatuse
järgi vastav info leidumapeaks. Internetiotsing annab enamiku tööde tulemuseks seotuse kunstioksjonitega. Näituse
teoste puhul on tegemist kunstituru
aktiivsete osalejatega, eraomanikele
kuuluvate kunstiteostega. Termini „erakollektsioon“ kasutamine selliste teoste
–
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projektiga angažeeritud autoriteetide
kaudu. Nendeks autoriteetideks on institutsiooni tasemel Tallinna Raekoda
ning selle üleselt omakorda Tallinna
linn ning üksikisiku tasandil projekti
värvatud eksperdid või miks mitte akadeemikud, ajaloolased kultuurieliit,
kes oma kohalviibimisega näituse avamisest sündmuse erakordsust tunnistas. Korraldajate huvi näituse toimumise
vastu tundub olevat pigem kannustatud
pragmaatilisest huvist suurendada
tööde turuväärtust ning tekitada usaldusväärsust ka kahtlastele teostele, mis
alles ootavad oma esimest osalemist
oksjonil, kui kannustatud filantroopiast
või valgustuslikust harimise soovist.
Näituse ainus konteksti loov seinatekst on lühike avatekst Platoni tsitaadiga ilu teemal, mis ülistab ilu rolli
maailma paremaks muutmisel. Kahtlen,
kas ilu mõiste on näitusepublikule nii
üheselt defineeritav, et see annab võtme
näituse mõistmiseks. Igatahes on näitus
väärt külastamist. On tõsi, et nii suurt
hulka jamitmekesist valikut heatasemelist Lääne-Euroopa vanameistrite maalikunstist eksponeeritakse Tallinnas üle
aastakümnete esimest korda. Erinevalt
muuseumist, kus vanu maale katavad
välismõjude kaitseks muuseumiklaasid
ja töid tuleb vaadata turvaelementide
häälestusele vastavalt ohutust kaugusest, saab siin töid lähedalt vaadata. Ja
vaadata on väga palju. Isegi teadmata
teoste algseid tähendusi, pakuvad eksponaadid igaühele midagi.
–

Lucas Cranach vanem (Kronach 1472-Weimar 1553). Bacchuse müsteeriumid.
Iga teos näitusel on varustatud lakoonilise etiketiga, mis mainib oletatava autori nime
koos eluaastatega ning teose pealkirja. Loobutud on teoste dateerimisest, paigutamisest
kunstniku loomingu teljele või teose algupära täpsemast määratlemisest.
Pressifoto

Moraal. Tarkusetera, mille ise näituselt
kaasa võtsin ning mille peale võiksime
mõeldakõik meie, kes tegeleme kultuuri
säilitamise jatutvustamisega, on vastutus. Suurema hulga publiku ligipüüdmiseks on kerge langeda eeldatavasti hästi
töötavate müüginippide lõksu, lubades
loodetava populaarsuse nimel midagi
näiteks „näitame teile Rubensi ja Düreri
parimaid töid“–, millel puudub seos
tegeliku sisuga. On oht, et publik pettub,
sest sellise reklaami järgi otsitaksegi
neid väärtusi ega märgata seda muud,
mille juurde sooviti publikut meelitada.
Kriitilisem publik pettub sel juhul näituses (näituse korraldajas), kuid on ka neid,
kes usaldavad autoriteeti. 2010. aasta
veebruaris võttis Kadrioru kunstimuuseum nädalaks ajaks näidata väidetavat
Leonardo da Vinci autoportreed, mis oli
siis hiljuti välja ilmunud ühes erakogus
Luccas (Itaalias) ja mille atributsiooni
autentsust püüti parasjagu verifitseerida. Oma sõnavõttudes näituse kohta jäi
muuseum küll delikaatselt neutraalsele
positsioonile, võtmata seisukohta omanike arvamuse osas töö ehtsuse kohta,
kuid autoriteedigarantii tähistajana
osales muuseum selles siiski. Mäletan
näituselt tulnud pisarateni kurvastavat
vanemat daami, kelle meelehärmi põhjuseks ei olnud mitte pärast pikka järjekorda nähtud vilets liba-Leonardo, vaid
kes oli pettunud, et Leonardo ei olnudki
nii hea kunstnik, nagu ta oli arvanud.
–

kuuluvuse tähistamiseks on antud juhul
veidi eksitav. Kollektsiooni all mõistetakse enamasti teadliku kogumistöö
tulemusel loodud objektide kooslust,
mis kannab koguja tarvis oma lugu ning
kus üksik teos on osa tervikust ning
väärtuslik ennekõike tähendusena kollektsiooni kontekstis (koguja tarvis). See
tähendus kaob, kui teos kollektsioonist
eraldatakse. Rahalise kapitali kasvatamine on harva kollektsionääri motivatsioon. Siin eksponeeritud töödega on
seotud oksjonimajad üle maailma, nt
mainekad Sotheby’si ja Christie filiaalid
Londonis, New Yorgis, Amsterdamis, Kölnis jm. Mitmed neist, sealhulgas ka nn
Rubensi „Naise portree“, osalesid ka 2015.
aasta TEFAFi kunstimessil Maastrichtis.
Osa tööde kohta leiab oksjonikataloogides põhjalikumaid sissekandeid ning
nende hinnad on ka enamasti kõrgemad, kuid on ka neid, millekohta on info
puudulik. Ühe põnevama provinentsiga
tööks on anonüümse, nn Ümarpõsksete
Madonnade meistri triptühhon XVI
sajandi I veerandist, mis kuulus varem

Metropolitani Kunstimuuseumile New
Yorgis, kuid mille muuseum on seoses Ameerikas kehtiva japalju vastuolu
tekitanud seadusega, mis lubab muuseumikuratooriumi otsusel müüa kogu
parema komplekteerimise nimel ära
neid teoseid, mida vähemoluliseks peetakse, oksjonil maha müünud.
Näituse eesmärk? Et näituse lugu on
ümbritsetud salapäraga ja avalikkusele on antud väga vähe selgitavat infot
selle kohta, mis näitusega on tegu, on
arusaadav, et tekib soov püüda tabada
selgemini selle näituse tagamaid ning
eesmärke.
Heites kõrvale linnalegendid vanalinna plaanitavast Art Hotelist, kus on
võimalik kalli raha eest ööbida numbritoas, mille seinu ehivad vanameistrite
originaaltööd, või restoranist, kus vana
kunst on osa toiduelamust soodustavast
atmosfäärist, tundub vägagi tõenäoline, et laenajate poolt on selle näituse
eesmärk kasvatada teoste (näituse)ajalugu ning lisada neile usaldusväärtust
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Helsingi Guggenheimi arhitektuurivõistluse võitis Pariisi arhitektibüroo Moreau Kusunoki Architectes, kes oli muuseumi vorminud kutsuvaks üheksa paviljoniga
klaasist ning mustaks ja hõbedaseks võõbatud söestatud puidust kompositsiooniks Helsingi rannajoonel.

Kõneaine
Kas Helsingi Guggenheim läheneb oma lõpule?
Heikki Kastemaa

XVIII sajandil valmisid populaarsed

figuraalkompositsioonid tavaliselt tellimise peale. Neil maalidel on enamasti
kujutatud peeni õuevestlusi. Hiljem
on ingliskeelset terminit conversation
piece (kõneaine), kasutatud viitamaks
kõikvõimalikele huvipakkuvatele objektidele, millestvestlussädet sütitada.
Ja millist kõneainet on pakkunud
Helsingi Guggenheimi muuseum!
Muuseumi plaanide avaldamise algusest, 2011. aasta jaanuarist, on see olnud
Soome meedias justkui igiliikuv masinavärk. Soome jaPõhja-Euroopa suurim
päevaleht Helsingin Sanomat on muuseumi adopteerinud, kajastades selle
plaane laia haarde ja vähegi mõeldava
nüansirikkusega. Kui Helsingin Sanomate kirjutised õhkavad muuseumi
poole, siis Soome rahvusringhääling
(YLE) on võtnud reserveerituma, neutraalsema positsiooni. Muuseumiplaanide niivõrd laialdane kajastatus kahes
riigi suurimas meediavoos frustreeris
aga ülejäänud meediat, kes ennast sellest debatist lõpuks taandas.Küll aga sai
ühismeedia osalusel muuseumist kõige
laiema haardega kõneaine, mida Soome

kultuurimeedia iial käsitlenud on. Et aga
kultuuriteemade kajastamine peavoolumeedias on muutunud üha piskumaks,
siis küsivad paljud, kas Guggenheimi
varjus muudele teemadele enam üldse
tähelepanu jagub.

Ebatavaliselt tavaline võistlus
Üks muuseumiteema diskussiooni
haripunkte oli kindlasti 2014. aasta

juulis välja kuulutatud rahvusvaheline
arhitektuurivõistlus. Pelgalt kolme kuu
jooksul saadetivõistlusele 1715 ettepanekut 77 riigist. Käesoleval kevadel esitleti
kuut võistluse teise etappi valitud tööd
põhjalikul, illustratiivsel, hästi eksponeeritud arhitektuurinäitusel Helsingi
kunstihallis.
Maailma staararhitekte, nagukuulsa
Guggenheimi Bilbao muuseumi autor
Frank Gehry, ja teisi, kes pidid kuuldavasti osalema, seal siiski ei nähtud. Kas
oli põhjuseks pelk kolmekuuline võistlusperiood esimese etapi lahenduse
väljatöötamiseks või ebakindlus hoone
ehitamise osas?
Võitjaks kuulutati Pariisi arhitektibüroo Moreau Kusunoki Architectes, kes oli
muuseumi vorminudkutsuvaks üheksa

paviljoniga klaasist ning mustaks ja
hõbedaseks võõbatud söestatud puidust
kompositsiooniks Helsingi rannajoonel.
Kodustes vestlustes arutleti kompositsiooni keskse torni üle: kas selle kõrgus
ületab konkursitingimustes ja linna ehitusregulatsiooniga lubatu või mitte?
Arvatavasti kõige kriitilisem kommentaar ilmus Economisti veergudel
tundmatult autorilt, kes kirjeldab paviljone „instinktiivse sasipuntrana“.1 Kirjutaja jätkab hävituslikult: „Hoone ei
paku välja ühtki uut viisi kunsti vaatlemiseks, mille pärast just sinna näitusele
minema peaks.“ Kriitiku hinnang võistlusele tervikuna kõlab aga nii: „On märkimisväärne, et disainiülesanne, mis
meelitas kokku üle 1700 osaleja, päädis
lõpuks nii argiselt tavalise lahendusega.“
Võistlus ei muutnud Helsingi Guggenheimi afääris osalejate arvamust.
Need arvamused võib jagada kolmeks:
kaks vastu, üks poolt.

2 Moreau Kusunoki Architectes
×

ehmatab, peavad internatsionaalsust
nüüdisohuks kunstile, isegi kui nende
oma auto on disainitud Saksamaal ja
arvuti tehtud Hiinas. Silmagi pilgutamata lubavad nad kulutada miljoneid
ettevõtlustoetusteks, tee-ehituseks ja
Helsingi olümpiastaadioni renoveerimiseks, kuid isegi pärast pikka sisulist
debatti ei ole nende arust linnale rohkem kunsti tarvis.
Meediagigantide tähelepanu Helsingi Guggenheimile koondas kaks
protestivat loomeinimeste gruppi.
Checkpoint Helsinki (Helsingi Kontrollpunkt) on programmiliselt tegutsevate
kunstnike rühmitus, kes viljeleb kaasaegset kunsti argikeskkonnas ja hoidub
näitusepindadest. Võistlus „Järgmine
Helsingi“ („Next Helsinki“) püüdis vastuoksuslikule Helsingi Guggenheimi
projektile alternatiivi pakkuda. Otsiti
konkureerivaid visioone Lõunasadama
piirkonnale. Võistlusele esitati 200 tööd
37 riigist.

Kindlad vastased
Helsingi Guggenheimi innukad vastased on populistid ja traditsioonilised
vasakpoolsed. Populistid ja rahvuslased
on vastu kõigele, mis pole rahvuskultuuriline ettevõtmine, konservatiivsed
vasakpoolsed räägivad Soomest kui
McDonald’sist, millenimuuseumi frantsiisilepingu alusel tegutsemine viiks.
Nad on vastu ka igasugusele kultuurialasele koostööle Ameerika omanikega, sest nad noh, on ameeriklased.
Vastaste argumente on kolm: mujal on
paljud Guggenheimi projektid nurjunud, Guggenheimei ole eriti avangardne
kaasaegse kunsti muuseum jarahapuudus.
Tuntud kunstikriitik Otso Kattokorpi
nimetas Helsingin Sanomates arhitektuurivõistlust lihtlabaseks. Ta väitis, et
projekti rahastamine ei ole õige ning ta
ei saa aru, miks linn või riik peaks millegi sellisega kaasa minema, kui teisedki
Helsingi kunstiinstitutsioonid, näiteks
Kiasma, ei suuda praeguse rahastuse tingimustes tõhusalt talitleda.
Need aga, keda rahvuslaste tulisus
…

Pidu „mitte minu rahakoti arvel“
„Jah, Guggenheimile. Aga
mitte minu rahakoti arvel“ oli standardnevastus neilt poliitikutelt ja kodanikelt, kes ei tahtnud välja paista talupoeglikud, populistlikud või jätta endast
Ameerika-vastast muljet. Poliitilise tahte
puudumise ja kompromissituse õhkkonnas sai sellest mugav võimalus öelda
viisakalt ei ja „unustage kogu lugu“.
Kui vähe tegelikult need inimesed
teavad, et Soome muuseumiseaduse
järgi peab toetama mis tahes riiklikule
standardile vastavaid institutsioone,
olgu nad siis riigi- või eraettevõtted.
Miks ei peaks Helsingi Guggenheim
sedaraha küsima ja milline on Helsingi
linnaroll taristu toetamises?
Riigi ja avaliku sektori mitteusaldamine kultuuriinstitutsioonide loomisel, rahastamisel ja ülalpidamisel on
saanud tänapäeva kultuurse inimese,
Homo culturalis’e tunnuseks. Oodates
neid rikkureid, fonde ja ettevõtteid, kes
annetaksid raha kultuurile ja kunstile,
elame järjepidevalt pettekujutlustes.
Loosung
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Miks maagiline „eraraha“ näib nii peen
ja kes selle tegelikult lõpuks välja teenib?
Rahadoonorid, Helsingi Guggenheimi mustad hobused, ei ilmutanudki
ennast. Arusaadavalt. Laias laastus vaid
kolmandik 30 miljoni USA dollari suurusest eesmärgist suudetikokku korjata
annetustena. Kes tahakski oma heldekäelisust proovile panna projektis, mille
valmimises ei ole keegi kindel.

Tasuta puhkus

Toetajad

Olid ajad, mil Narva-Jõesuu oli tunnustatud Moskva ja Peterburi suvituskoht,
Põhjamaade Riviera. Teise maailmasõja
järgsetest purustustest ei suutnud linn
enam sama väärikalt tõusta kui Haapsalu või Pärnu, kuigi Peterburi turistidest elatub Narva-Jõesuu ka praegu.
Mõneti meenutab tänapäeva NarvaJõesuu mõnd Musta mere äärset Rumeenia kuurorti, kus väikelinna mõõtkavasse agressiivselt suhtuvad kolakad
spaahotellid annavad selgelt mõista, et
linnale väärikas suhtluspartner on vaid
paksu tengelpungaga turist. Parkimine
on Narva-Jõesuus maist septembrini
tasuline, v.a hotelli parkla spaakülastajale. Mere ääres laiutavad ülbelt hiigelsuured rikkalikku slaavi maitset
rahuldavad kõrge taraga piiratud suvilad. Mõnda neist saab Venemaa telefoninumbrile helistades suvitamiseks
üürida. Kunagist päikesekummardajate
meeliskohta meenutavad üksikud hooned, mis pakuvad esteetilist naudingut
vaid varemeromantikule. Avalik linnaruum räägib pigem hoolimatusest, väsimusest jakroonilisest vaesusest.
Jääb mulje, et Eesti väikelinnad on
viimasel ajal panustanud palju promenaadide ehitamisse. Jalutamine on
muudetud elamuslikumaks Pärnus,
Haapsalus, Narvas ja Võrus. Nüüd ka
Narva-Jõesuus.
Narva-Jõesuu tähtsaim ressurss on
12 kilomeetrit liivaranda.Eelmisel aastal avati siin kolme kilomeetri pikkune
promenaad, mis aitablinna loomulikku
varandust väärtustada japaremini esile
tõsta. See on ka esimene märk, et avalikku ruumi on hakatud tähtsustama.
Värskendusprotseduuri läbis ka rannaga
paralleelne Aia tänav.
Iseenesest polegi ju tehtud palju
laudtee mändide vahel päikesevõtmise
platvormide ja grillimiskohtadega. Aga
alati pole ka palju vaja. Minimaalne sekkumine looduskeskkonda ning selle
teravvastandamine tehislikuga on maastikuarhitektuuris aina levinum ja hinnatavam võte. Linna püütakse tuua isetekkelise iseloomuga loodust ja linna loodusesse viia, häbenemata nüüdisaegseid
materjale ja disainivõtteid. Mida puutumatum loodus, seda teravam ja elegantsem peaks olema sekkumine. Defineeritudrada või suunav vaatepunkt hoolikalt
asetatud pingina annavad võimsale keskkonnale inimliku puudutuse, mis ähvardava ja veidi ootamatult hirmsa looduse
kodusemaks teeb.
Parimaid sellise võtte näiteid, kus

Helsingi Guggenheimi toetajad nägid
projekti pigem juhtumi, vaatemängu ja
ärina kui vaimsuse, kunsti, kultuuri ja
tsivilisatsioonina. Kahtlemata olid need
helsinglased isetud ja siirad, tahtes oma
linna paremaks muuta, teha see meeldivamaks elukeskkonnaks, nimetatagu
sedasiis kultuuri kaubamärgistamiseks
või kuidas iganes.
Kraavi vedas neid vaid kasutatud
strateegia. Turistilõksu, rahasüsti ja
„Kalevalast“ tuntud kirju kaanega raha
jahvatava imeveski Sampo asemel oleks
pidanud hoopiski alustama muuseumi
sisust jakontseptsioonist. Sellest, mida
muuseumil kultuuri- jakunstikogumina
pakkuda on.
Pooldajad räägivad, et nad on avatud,
kuid see pole igal juhul siiski nii olnud.
Soome arhitektuurivõistlused on traditsiooniliselt olnud avatud. Palju avatumad kui Guggenheimi fond võttis vaevaks arvata. Soome toetajad ei kõnelnud
iialgi läbirääkimistest ameeriklastega.
Abu Dhabi Guggenheimi projekti on
Soomes kirjeldatud ebainimlike, peaaegu orjalike töötingimuste kaudu. Ka
Louvre’il ja New Yorgi ülikoolil olid Abu
Dhabis oma arendused, kuid Guggenheim tõusis esile negatiivse tähelepanu
sihtmärgina. Guggenheimi püüd olukord päästa ei kandnud eriti vilja, nende
sõnumid ei kõlanud kuigi veenvalt.

Vestluse lõpp?
Helsingi linn on palganud kolmanda
osalise hindama muuseumi tegelikke
kulusid. Projekt ootab linnavolikogu
istungit, kus seda ei ole tegelikult veel
kunagi arutatudki. Guggenheim ei ole
Helsingis veel kasvatanud endale piisavalt lihaselist poliitilist musklit. Rohke
riiklik finantseerimine ei oleks võimalik
majandusolukorras, kus Soome valitsuse kasinusprogrammiga kärbitakse
hariduse eelarvet 600 miljoni euro võrra.
Kas juuni viimastel nädalatelkuulutati Helsingi Guggenheimi lõpu algust?
Kes pole veel sellest teemast väsinud,
kuuleb ehk veel üht katket sellest vestlusest.
Inglise keelest tõlkinud
Merle Karro-Kalberg
1 Lacking spark. The design for the newest Guggenheim museum fails to excite. – The Economist June
27. VI2015.

Narva-Jõesuu promenaad

Autor: Lootusprojekt, ehitaja: Tallinna
Linnaehitus. Kolmekilomeetrine
promenaad valmis 2014. aastal.

Merle

Karro-Kalberg

disain hingematvad looduselamused
mugavalt kättesaadavaks teeb, võib tuua
Norrast. Norra fjordidest on välja valitud
18 elamusrikast kaadrit, mis raamistatud
ja vääristatud kohaspetsiifilise, kohati
loodusseadusi õrritava kvaliteetarhitektuuriga. Betoonrada viib jalutaja kose alt
läbi, teetassiga saab istuda puitplatvormil, 200 meetrit vabalangemist lahutamas merepinnast.
Vähese ja radikaalse sekkumise
ideedele on ka auhindu jagatud. Rosa
Barba maastikuauhinna laureaadi Martí
Franch Batllori Cap de Creusi maastikupargi restaureerimisprojekt Kataloonias
on kui ideaalne näide õhkõrnast maastikuarhitekti puudutusest, mis kaljude
vahele betoonist tee laialivalanud. Lõpptulemuse peale ütleks suurem osa ehitajaid, et selle teeks ju isegi ära. Enamasti
siiski ei tee. Ei tule sellise mõtte peale, ei
leia sobivat kohta ja vaid sellele paigale
disainitud detaile ei viitsi ka korralikult
viimistleda.
Narva-Jõesuu promenaad on mõtteviisi „minimaalse sekkumisega maksimaalne tulemus“ kandja ja Norra loodusradade kodustatud variant. Sekkutav maastik asub küll urbanistlikumas
keskkonnas ja laudtee metsas on pisut
rustikaalsem, kuid mõtteliselt on nad
seotud. Raja ehitamiseks pole metsas
maha võetud ühtegi puud, tee on tõstetud luidetel üles-alla ja mändide vahel
looklema, peesitamisplatvormid kasvavad maastikust välja loomulikult. Kevadel tuisuliiva alla kadunud rada sobitub
looduse ja kultuuri kahevõitluse ideesse.
Kui kõrvutada Narva-Jõesuu promenaadi mereäärset osa Haapsalu vallikraavi keskajast inspireeritud lastepargi
ja Pärnu rannapromenaadiga, mis on
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samuti Kersti Lootuse büroo looming,
siis need on kindlasti mängulisemad
ning puit materjalina sujuvamalt voolavam. Autori sõnul oli Narva-Jõesuu
laudtee kandilisus taotluslik. Siiski on
Haapsalu lastepargi vormimängud eksperimentaalsemad japõnevamad, Pärnus erineva iseloomuga soppe rohkem.
Narva-Jõesuus on laudtee täpselt see,
mis ta paistab. Vigurdamata, vormiga ja
materjaliga katsetamata. Promenaadile
asetatudhiina stilistikaga flirtiv paviljon
tundub veidi kohatu, selle asukoht põhjendamatult suurema kasutajaskonna
haardeulatusest kõrvalejääv. See on
meeldetuletus promenaadi osast, mida
seekordse Euroopa rahasüstla ergutusel
ehitada ei jõutud. Valmis vaid üks element, mille ehitaja autoriga kooskõlastamata kuskile asetas. Kuigi rannas käimise mugavdamiseks on ehitatudka WC
ja paigaldatud dušš, jäi palju projektis
ettenähtut tegemata, nt suplusvankreid
meenutavad müügikioskid või suur osa
projektis määratud ajaloolisest rannast.
Promenaadi teises osas, Aia tänaval on liiklemise eelisõigus antud
samuti jalgratturitele ja jalakäijatele.
Linna mõõtkava arvestades on see
igati sobiv ja eeskujulik otsus. Väide, et
jalgsi ja rattaga liiklemine soodustab
väikeettevõtlust, saab siin tõestust. Juba
on näha, et promenaadi äärde kerkib
putkasid jäätise- ja burgerimüüjatega,
mis naeratava ilmega patseerijaid tänavale veelgi juurde toob.
Eks muidugi kõnele ka uus NarvaJõesuu promenaad sellest, et igatsetakse
taga vanu häid aegu, soovitakse olla nüüdisaegne kuurortlinn, mitmetahuline
puhkemaastik. Vana laguneva ja uue
suvituskihi kontrastis peegelduvad eilsed ja tänased väärtushinnangud. Kuid
erinevalt spaadest ja väljaüüritavatest
suvilatest on promenaad päikesevõtuks,
grillimiseks, männimetsa osooni hingamiseks, jalutamiseks ja rattasõiduks avatud kõigile. Tasuta.

–

Narva-Jõeseuu promenaad aitab linna loomulikku varandust väärtustada ja paremini esile
Merle Karro-Kalberg
tõsta. Avalikku ruumi on hakatud ka siin tähtsustama.
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Arhitektuurimaailma kuningad või orjad

Ühel hetkel on ühiskond jubanii haritud, et visuaalide üleküllastust piirama

Eric de Broche des Combes: „Arhitektuuri esitamine ei ole portree maalimine.“

hakata. See on ainult aja küsimus. Keegi
ei usu enam reklaame, valed peavad
leidma endale uue vormi.

tegelike ambitsioonidega, selle vormi
või projekti kallal töötavate inimeste
valikuga. Aga juhtub ka, et töö on meeldivkooslus kõikidest nendest teguritest.
Rembrandti „Öine vahtkond“ on
täis selliseid vihjeid. Kunstnik saab väljendada oma valu üldsusele teadvustamata moel. Sellepärast armastangi nii
väga pilte: neisse on peidetud narratiiv,
mis räägib teise loo kui pilt ise. Ma pole
päris kindel, kas arhitektid panevad seda
pahaks eriti kui see pole arusaadavalt
ründav. Usun, et mäng on aus.
…

Arhitekt jarenderdaja Eric de Broche des Combes’i visioon tuleviku New Yorgist.

Sille Pihlak

Eesti kunstiakadeemia avatud loengute
sarjas esines sel kevadel maailmakuulsa
Prantsusmaa renderdusettevõtte Luxigon asutaja Eric de Broche des Combes.
Loengusarja pikima aplausi pälvinud
etteaste inspireeris ja pani mõtlema.
Tekkinud küsimustele vastas Eric pedagoogilise täpsuse ja talle omase sarkasmiga, nii nagu Harvardis õpetavale
prantslasele kohane.
Meie eelnevate vestluste ja sinu
loengu põhjal olen arhitektuuri
v i s ua l i see r i m i s t h oop i s t e i s i t i
mõistma hakanud.Kui varem nägin
ruumiliste visualiseeringute loojaid
sarnaselt maketiehitajatega teenusepakkujatena, kes joonistest paari
nädalaga arhitektile tellitu valmistavad, siis sinu loengust jäikripeldama
küsimus, et ehk on hoopis renderdajad visionäärid. Nad visualiseerivad
esimestena seni nähtamatut maailma, andes sellele atmosfääri, mille
arhitektid omaks võtavad ja mida
kliendid uskuma hakkavad.Kui tihti
tunned ennast kuningana, kui tihti
arhitektuuribüroo orjana?
Eric de Broche des Combes: Usun, et
visualiseerija ja arhitekti suhet peab
vaatama teisiti. Töö, eriti kui tahad seda
hästi teha, ei saa olla alluva-tööandja
suhe. Arhitektuuri esitamine eiole portree maalimine. Näitama peab vormi ja
vormi sisu, pildile ainulaadsuse andmiseks lisama sutike iseennast. Isegi
ehitusfaasis majal on personaalsus,

Luxigon

mille renderdaja peab leidma ja pildil
kirjeldama. Kõige tähtsam on panna inimesed loodavasse keskkonda uskuma –
ja mitte kui miraaži või imetrikki, vaid
kui reaalsesse võimalusse.Kliendi entusiasmi õigeks suunamiseks on tarvis
olla emotsionaalne. Räägitakse, et intelligentse töösuhte aluseks on mittehierarhiline protsess. Ma ei tööta ideaalses
maailmas. Mõned arhitektid ja bürood
tahavad kontrollida nii su käsi kui ka
mõistust, muutes su supertööriistaks.
See ei ole kunagi viinud heade tulemusteni. Kui kirg kaob, sureb ka kunstiline
ambitsioon. Lõpuks saab pilt küll tehtud, aga mitte hea pilt.
Kui ori tüssab kuningat, siis kas
kuningas on veel kuningas ja ori ori?
Nagu Bukowski ütleks: „Mul on su raha,
aga sul ei ole minu hinge.“
Kui tihti õnnestub sul kuningas üle
trumbata? Kas oled oma töödesse
alati krutskeid peitnud? Kui need
lõpuks päevavalgele tuleks, mida
kuningad teeksid?
Mul on tunne, et sa püüad dispuuti õhutada! Tegelikult on need krutskid pigem
väga väikesed kui suured gerilja-aktsioonid. Need annavad renderdajale vabadustunde. Vahel juhtub, et meie, arhitekt javisualiseerija, ei nõustu projekti

Kui palju sa püüad mõista arhitekti
peas olevat pilti ja kui tihti paned
sinatalle sellepähe?
Harva valmib projekt ühe hooga. Pilt on
siiski üks instrument ansamblis, kuhu
kuuluvad veel arhitekti senine karjäär,
tema visioonid, projekti asukoht, poliitiline olukord, eelarve ja ambitsioon. Pildid on kahe isiku kujutlusvõime vastasseisu ja sobitamise tulem. Ja see vastasseis on tegelikult mu töö kõige põnevam
osa, sest sealt võrsuvad alati väga ausad
ja otsekohesed arhitektuuridiskussioonid. Hea töö peaks sisaldama ühist arusaama, ühist ettekujutust.
Eestis hiljuti jõustunud ja ka paljudes teistes riikides juba kasutatav
arhitektuurivõistluse eeskiri ütleb,
et igal võistlustööl peab olema vähemalt üks visualiseering. Kas inimesed on kaotanud oskuse lugeda vaadet, plaani ja lõiget? Miks on visualiseeringud saanud nii oluliseks arhitektuuri osaks?
Oh, see on ju demokraatiavõlu. Kui tahetakse otsuse tegemisse kaasata palju
inimesi, tuleb esitlust lihtsustada. See
on poliitiline otsus. Ma olen väga selle
vastu, et pildid muutuvad otsuse langetamisel kõige olulisemaks. Oma kogemuste põhjal võin öelda, et kahjuks nii
see siiski on. See on justkui võlts debatt.
Kuid arhitektid on alati loonud visuaale.
See on osa nende arsenalist.

Ehk ongi demokraatia see, mis andis
sulle töö ning ühtlasi ka tugevaim
võim, mille vastu võitled?
Pildid olid olemas enne demokraatiat.
Tegu on ka väga mõjusa relvaga ükskõik
millises diktatuuris. Kommunistlikus
või fašistlikus režiimis oleksime olnud
veelgi edukamad. Kuigi piltgraafika on
tänapäeval väga jultunud kunstivorm,
sõltub piltide „häbitus“ siiski otstarbest.

Kuigi piltgraafika on tänapäeval väga jultunud kunstivorm, sõltub
piltide „häbitus“ siiski otstarbest. Ühel hetkel on ühiskond juba nii
haritud, et visuaalide üleküllastust piirama hakata.

Kuidas renderdajad suudavad kohaneda olustikuga
visualiseerida
linnastut Abu Dhabis1 ja samal ajal
paarisaja ruutmeetrist hoonet Eestis2? Mis annab teile võime nii kiiresti adapteeruda? On see reisimine,
pildid hoone asukohast või arhitektide kirjeldus?
Kultuur. Visualiseerimine on ala, mis
sunnib pidevalt õppima. Isegi kõige hullemast stsenaariumist halb projekt ja
alatud arhitektid, õpid ikkagi midagi.
Näiteks meie büroos on tööl ainult geograafilisele uurimistööle spetsialiseerunud inimesed. Panused on rumalate
vigade läbilaskmiseks liiga kõrged. Me
oleme professionaalid. Ometi pean ma
siiani kummaliseks, et arhitektidel on
luba osaleda võistlustel kohta ennast
külastamata.
–

–

Milline on renderdamise tulevik?
Kas arhitektid hakkavad ise oma

tööde visualiseerijateks või muutub
see veelgi enam iseseisvaks spetsialiseerunud nišidistsipliiniks?
Seda on raske öelda. Pildid jäävad kindlasti, sest need on kõige kiirem viis oma
visiooni esitleda. Pildimälust ei vabane
nii kergelt. Praegused suundumused on
pigem tehnilised. Arhitektuur on väga
kompleksne ja selle loomine eeldab
intelligentset javõimast varustust, mida
ainult professionaalid endale lubada
saavad. Siiski, kui kiire kollaaž suudab
arhitektuurist edastada õige atmosfääri,
ei näe ma äärmuslikuks arenguks vajadust.
Eriala teiseneb ja nii ka selle representatsioon. Ma arvan, et majanduslikel põhjustel muutub visualiseerimine
veel täpsemaks ja detailsemaks. Ühtlasi annab nõudlus detailsuse järele ka
arhitektuuri kujutamise ilule surmahoobi – mida vähem riske, seda igavam
töö. Miski ei ole kurvem kui mõistlik ja
põhjendatud katedraal.
Arhitektuuri esitamine ei pea alati
reaalne olema. Ajalugu tunneb rohkelt
visionääre, nagu Étienne-Louis Boullée,
Antonio Sant’Elia või Archigram, kelle
mõju arhitektuurile on olnud üüratu. Ei
ole olemas ainult üht visualiseerimisviisi, käekirju on mitmesuguseid. Palju
neist aga korraga kasutusel on, sõltub
arhitektidest ja nende maitsest.
Milline näeks välja arhitektuuripiltide tulevik, kui see oleks sinu
teha?
Helge jakuulsusrikas.
1 Näiteks Taani arhitektuuribüroo SHL väljapakutud
linnaplaneeringAbu Dhabis (2008).
2 Pean silmas Coop Himmelb(l)au Wolf
D.Prix&Partner ZT GmbHLaulasmaa Arvo Pärdi keskuse arhitektuurivõistluse eripreemiapälvinud tööd
(2014).
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Myon ex machina
Gob Squadi, Berliinikoomilise ooperi
ja Beuthi-nimelise tehnikaülikooli
neurorobootika uurimiskeskuse „My
SquareLady“ autorid, lavastajad ja
kunstnikud Gob Squad ehkJohanna
Freiburg, Sean Patten, Sharon Smith,
Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian
Trost, Simon Will, muusikajuht ja

dirigent Arno Waschk, robotijuht
Manfred Hild. Mängivad Gob Squad,
Manfred Hild ja tema meeskond ning
lauljad Katarina Morfa, Christiane
Oertel, Caren van Oijen,Mirka Wagner,
Bernhard Hansky, Carsten Sabrowski,
Christoph Späth.Esietendus 25. VI2015
Berliini koomilises ooperis.
Ott Karulin

„Tere! Ma olen töötanud siin majas
metsosopranina 1988. aastast ja ei usu,
et robot suudaks kunagi teha seda,
mida mina teen,“ ütleb Christiane Oertel tühjal laval, millelt jookseb diagonaalina üle punane vaip. Ta pole oma
kahtlustes üksi – kõik Berliini koomilise
ooperi meeskonnast, inspitsiendist ja
grimeerijast solistide ja dirigendini, kes
järgemööda lavale astuvad, on oma tulevikus rohkem või vähem kindlad. Need
meist, kes on üles kasvanud „Ma tulen
tagasi“-Terminaatori, aina jagelevate
C-3PO ja R2-D2 ja aastatuhandeiks jäävangi ema ootama jäänud asenduspoja
Davidiga Spielbergi „Tehisintellektist“,
ilmselt vaid muigavad selle „My Square
Lady“ ehk „Minu ruutja leedi“ avadefilee
peale. Vähemalt Hollywoodis on jumal
ammugi algoritm machina ex machina.
Myon, „Minu ruutja leedi“ Eliza Doolittle, sobitub esmapilgul kenasti eelnevasse loetellu, sest võiks oma valge korpusega vaevata „Tähtede sõja“ kloonide
armeesse kaduda – kuigi silmavaade on
teine: uudishimulikum, leebem. Ei, ta
on selleks liiga väike ja armas
ehitatud kaheksa-aastase lapse mõõtu: 125
sentimeetrit pikk ja kaalub 16 kilo et
jedi-kärbselegi liiga teha. Seda tunnet
rõhutatakse lavastuse alguses veelgi, kui
sopran Mirka Wagner esitab Myoni hellalt sülle võttes ja teda emalikult kallistades „Kuu laulu“ Dvořáki „Näkineiust“.
Ooperist, mille peategelane inimeseks
tahtis saada, et armsamat emmata.
„Minu ruutja leedi“ ülesehitus on
jäik: iga solist jutustab mõne isikliku loo,
mis kulmineerub muusikas. Ja Myon
kuulab, reageerides välistele stimulantidele oma pilgu suunamisega. Ja vaataja
näeb tema uudishimu „pardakaamera“
pildi projektsioonina ekraanil. Nii Myon
õpibki: mis on tunded, mis on ooper, kes
on inimesed. Myon on moodul-humanoid (ehk teda saab välja lülitamata
juppideks võtta), kes pole eelprogrammeeritud (ehk aluskäsklus antakse ühekordselt triipkoodina, kuid roboti reaktsioon ja edasine käitumine pole alati
ootuspärased) ning on loodudkunstliku
–

–

–,

„Minu ruutjas leedis“ vastuseid ei anta, sest suur osa küsimusigi on alles esitamata. Üks on aga selge: Myonilt, tehisintellektilt,
ei tasu neid vastuseid – deus ex machina oodata.
Iko Freese
–

keele evolutsiooni uurimiseks (ehk jälgitakse, kuidas robot esemeid ja tegevust
sõnadega jasõnu omavahel seostab ning
neid teiste robotitega suheldes kasutab).
Seega täitsa nagu laps, kes ümbritsevat
maailma tunnetades kõndima, kõnelema, inimeseks olema õpib.
Vaatajad, kes ammu harjunud
tehisintellektide mõõtmatute võimetega – ühelt poolt purustamatute ja aina
naasvate sõjamasinatena ja teiselt poolt
armastuseks võimeliste peaaegu nagu
inimestena peavad muidugi Myonis
pettuma. Ta on juba viis aastat vana ja
viimased kaks neist ooperimajas ringi
uidanud, kuid konkurenti ooperisolistidele pole temast sugugi. Metsosopran
Oertel võib end ka järgmise veerandsajandi kindlalt tunda. Jah, lavastuse
lõpus teeb Myon noka lahti – ja sealt voogab saali kunstlik ja lapselik, nooti küll
tabav, aga värvinguteta hääl – ning tema
dirigeerimisel esitatakse „Joogilaul“ „La
traviatast“ (ei teagi, kas Myoni dirigeerimise abil või selle kiuste), kuid seda on
ikkagi ju nii vähe.
Just! Hollywood pole elu ega iseõppiv
robot puldiga juhitav droon ning „Minu
ruutjas leedi“ on reality check. See lavastus on vajalik ja nutikas tegelikkuse
meeldetuletus muu hulgas ka ooperižanri eluterve eneseirooniana. Gob
Squad on teatritrupp, keda huvitavad
tavadest ja poliitkorrektsusest puhastatud struktuurid, nende naeruväärne lihtsakoelisus. See on nende inspiratsiooniallikas. Teistes, Eestiski näidatud lavastustes on nad näiteks võtnud juppideks
Andy Warholi filmi „Köök“ (samanimelises lavastuses), seades kahtluse alla näitleja autonoomsuse, kui esitajad asendati
publikuliikmetega, kes kõrvaklappidest
–

kuuldud käsklusi täites „rolle lõid“; kiskunud „Superöövõttes“ alasti kangelasnarratiivi, keelates publikule vahetu
teatrileainuomase siin japraegu – kogemuse, näidates lavastust vaid ekraanilt,
ja lastes ometigi seeläbi idee filmi ülimuslikkusest auklikuks. Nüüd on siis
ooperi kord. Nii sõidabki bariton Bernhard Hansky, esitades aariat von Glücki
ooperist „Orpheus ja Eurydike“, lavale
hiigelkõrge laega barokselt möbleeritud
toaga, mis muidu minimalistlikul püünel naeruväärse liialdusena mõjub. Ilus
jasuursugune on see siiski, aga vaid hetkeni, mil laulja kõik toas leiduva puruks
peksab. Teised lavalolijad vaatavad tema
viha mõistva muigega, Myonigi pilk on
üüratule toale naelutatud – õppetunniks
on emotsioonide teesklemine laval, mis
ju kõrgeima taseme inimvõime. Just
soov õpetada Myonit tegema vahet siiral
jateeseldud emotsioonil põhjendab eelkirjeldatud stseeni grotesksust.
Gob Squadiei huvita siiski naermine
ooperižanripaisutatud emotsionaalsuse
jaesteetika üle, mis on neilevaidvahendiks, äärmuslikuks näiteks inimliku
emotsiooni ja selle lugemise keerukusest. On siiski kahtlane, kas ka kaheksaaastane inimlaps mõistab vahet teha
hella„Kuu laulu“ ja märatseva Orpheuse
siiruse astmel. Seda enam et ka kõige siiramalt mõjuv esitaja teeb siiski tööd, kus
on alati annus teesklust (või mimeetilisust, kui soovite). Ehk just seetõttu ja
mitte vaid pragmaatilistest põhjustest
lähtuvalt on „Minu ruutja leedi“ laval
ka Myoni looja, matemaatikat japsühholoogiat õppinud Manfred Hild jatema
meeskond.Lauldes oma võimetekohaselt etendaja professionaalse käsitööoskuseta Robbie Williamsi lugu „Feel“,
–

–

–

–

–

/

Drama Berlin

õpetab professor Hild Myonile emotsiooni siirusest ehk kõigist enamgi. Jällegi, stseeni publikumenu on siinkohal
kena boonus, mittenäitlejate kaasamine
teenib aga märksa tõsisema(ltvõetava)t
eesmärki.
Ka muusikaliselt on „Minu ruutjas
leedi“ esmapilgul kaootiline jada solistide meelisrepertuaarist (esitatakse
lisaks eelmainituileKarl Jenkinsi, Miloš
Vaceki, Franz Schuberti, Pierangelo Valtinoni, W. A. Mozarti, Johannes Brahmsi,
Georges Bizet’, Henry Purcelli teoseid),
ära ei põlata ka popmuusikat, sh muusikali. Dramaturgiliselt on lugude valik
siiski hästi põhjendatud: peale Myonile
vajalike õppetundide illustreerimisvajaduse ka soovi kaudu tuua lavale esitajate
inimlikkus, s.t nemad ise esitaja rollita.
Nii ka lõpulugu – „I sing the body electric“ („Ülistan ihu elektrilist“) muusikalist „Kuulsus“ („Fame“), kus lõpuks teeb
korraks noka lahti ka Myon. Muusikal
staarihakatistest, kes loodavad suures
meelelahutusmaailmas läbi lüüa, sobib
muidugi armsalt lõpetama ka Myoni
õpinguid teatrimaailmas. Veelgi enam
on see paslik lõpp laulu inspireerinud
Walt Whitmani keha ja hinge lahusust
ja vastastikust sõltuvust vaagivapoeemi
tõttu. Kas inimese ehitatud kehal on
hing? Kui Myon õpib ära, mis on emotsioon, kas ta siis saab hinge? Kas roboti
õpitud emotsiooni väljendus on vähem
siiras või rohkem teesklus kui näitleja
tunded laval? „Minu ruutjas leedis“
vastuseid (veel?) ei anta, sest suur osa
küsimusigi on alles esitamata. Üks on
aga selge: Myonilt, tehisintellektilt, ei
tasu neid vastuseid – deus ex machina
oodata, sest elu pole ulmefilm ega isegi
antiiktragöödia.
–
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Kust tulevad Eesti juristid
Kui hästi on Eesti õigusteadlased pärast baltisakslaste ja Vene võimu lahkumist hakkama saanud?
võinuks. Dorpati õigusteaduskonna
omaaegne kuulsus Euroopas on tuhmunud nagu burši endine hiilgus. Asi
algab juba ülikooli nimest endast. Olen
mitmelkorral pidanud vestluses tunnistama, kuidas Tartu ülikooli nimi kipub
lääne õigusteadlastel esialgu minema
segamini Soome Turku nimega Hiljutine Eesti õigusteaduse välismaine sihtevalveerimine jõudis järeldusele, et Tartu
ülikooli õigusteaduskonna püüdlused
profileerida end rahvusvaheliselt muu
hulgas Vene õiguse teadusliku uurimise
keskusena on küll tähelepanuväärsed,
ent samal ajal pole TÜ õigusteaduskonna
puhul veel tegemist „maailma juhtiva“
uurimiskeskusega vastavas teadmisvaldkonnas.1 See oli XIX sajandil, Dorpati ajal,
kahtlemata teisiti, mistõttu tuleb meelde
Nietzsche õhkamine, kui ta elu lõpus
meelehaigena korraks justkui selgines
ja üht juhuslikku raamatut käes hoides
oma põetajale ütles: „Aga ka mina kirjutasin kunagi suuri raamatuid!“
Peeter Järvelaiu hiljuti ilmunud raamat Eesti õigusteaduse ja õigushariduse
ajaloost on meenutus sellest, et ka TÜ
õigusteaduskonnas on kirjutatud suuri
raamatuid. Tegemist on loodetavasti
mitte Järvelaiu kogu elutööga, ent siiski
tõenäoliselt olulise osaga tema elutööst. Juba 1990. aastal kaitses Järvelaid
TÜs oma kandidaadikraadi (tänapäeva
mõttes doktorikraadi) TÜ õigusteaduskonna ajaloost XIX sajandil. Kes 1990.
aastate keskpaigas Järvelaiu käe all Tartus Eesti õigusajalugu õppis, nagu näiteks siinkirjutaja, see mäletab hästi, et
juba siis pulbitses ta oma loengutes ja
seminarides kõigist nendest nimedest
ja teemadest, millest praegune raamat
räägib. Teisisõnu: see raamat on üldistus ja kokkuvõte, mis autoris on küpsenud mitukümmend aastat. Kuna Eesti
õigusteaduse ajalugu on tänapäeval
kirjutatuna 95% ulatuses Tartu ülikooli
õigusteaduskonna ajalugu, siis endise,
kuid mitte enam praeguse TÜ juuraprofessorina on Järvelaiul ehk ka kujunenud vajalik distants oma uurimisobjekti suhtes vähemalt selles osas, mis
puudutab aega enne 1970. aastate teist
poolt, s.t aega, mil Järvelaid sündmustele ise kaasaegseks sai. Kujunenud distants Emajõe alma mater’i suhtes laseb
tal teha mõningaid valusaid ajaloolisi
tähelepanekuid, mida Tartu enda juuraprofessoril võib olla kohati psühholoogiliselt raskem teha.
Seda raamatut on Eestis vaja, sest
…

Järvelaid, Eesti õigusteaduse ja
õigushariduse ajalugu. Argo, 2015.
272 lk.

Peeter

Lauri Mälksoo

Eesti õigusteaduse ja õigushariduse
ajalugu on paljuski katkestuste ajalugu.
Vaevalt jõudis üks akadeemiliste juristide põlvkond midagi üles ehitada, kui
uus riigivõim või ühiskondlik-poliitiline
formatsioon tehtu osaliselt minema
pühkis ja uues meeles ning enamasti
ka keeles oma arusaama õigusteadusest
ja -haridusest teostama hakkas. Oleme
olnud piiririigiks japäris oma riigi puudumisel piirialaks, mis on vältimatult
peegeldunud ka siinses õigusteaduses, sest õigusteadus on paratamatult
ideoloogia ja poliitikaga kokku puutuv
distsipliin. Samal ajal muudab asukoht
piiririigina Eesti õigusteaduse ajaloo
mingis mõttes Euroopa keskmisest ka
põnevamaks, kuigi kohati paratamatult
traagilisekski.
Seni pikimaks järjepidevuseperioodiks oli XIX sajandi saksakeelne Venemaa keiserliku Dorpati ülikooli õigusteaduskond selle ajani, kui süsteemne
venestamine 1880. aastatel Balti erikorda
sisse lõikas. Dorpati ajal joonistus välja
ülikooli ajalooline roll Euroopas: ollaläänekristluse kujundatud ala idapoolseimaks teadusülikooliks. Õigusteaduses
väljendus see selles, et paljuski just Dorpati juuraprofessorid uurisid toonase
Euroopas juhtiva saksakeelse teadusmaailma kontekstis Vene õigust tema
ajaloolises jm eripäras. Dorpati õigusteadus oli tugev Vene õigusmaailma
tõlkimises Saksa/Euroopa maailmale
ja mingil määral kindlasti ka vastupidi.
Selles mõttes olid Dorpati teaduslikult
huvitavaimad õigusprofessorid ikka ka,
kui tänapäevast terminit teisiti kasutada, Venemaast arusaajad, Russlandversteher.
Paraku tänapäeva ingliskeelne teadusmaailm ei mäleta eriti saksakeelse
Dorpati kuulsusrikast ajalugu ja saavutusi õigusteaduses. Kuigi Dorpati
ülikool on neli aastat vanem kuulsast
Harvardi ülikoolist USAs, ei ole „Tartu
law“ rahvusvaheliselt kaugeltki (veel?)
nii tuntud akadeemiline bränd kui
ta mitme ajaloolise katkestuseta olla
–

–

ta täidab meie vaimukultuuris olulise

tühimiku. See ajalugu oli seni kirjutamata ent nüüd on see kirjutatud. Eesti
juristidel on hõlpsam eesmärke seada ja
rahvusvaheliselt edu saavutada, saades
veelgi teadlikumaks meie distsipliini
arenguloost kodumaal. Teatud probleemide ja olukordade kordumine ja
edasikandumine üle aja, mis Järvelaiu
raamatust hästi välja tuleb, pakub juristidele kindlasti ka ahhaa-efekti ja äratundmisrõõmu. Ent eeldan, et Järvelaiu
raamat pakub huvi ka mittejuristidele –
näiteks neile, kes huvituvad poliitikast
jaideoloogiate kujunemisest ning üldse
Eesti vaimuloost. Leian, et raamat või
vähemalt need osad, mis puudutavad TÜ
õigusteaduse vanemat ajalugu, tuleks
edaspidi tõlkida ka inglise keelde, et
meie õigusteaduse ajalugu oleks ka üleilmastumise tingimustes külalistele ja
võimalikele välisõppuritele ette näidata.
Järvelaiu raamatu keskne kangelane
on Eesti õigusteadlane kui inimene.
Lugeja ees rulluvad lahti isiksused, nendevahelised suhted ja intriigid, anekdoodid ja eluloolisedvihjed. Kahtlemata
ongi huvitav võtta teatavaks Järvelaiu
vahendatud kuulujuttu selle kohta,
mis asjaoludel võidi 1941. aastal tappa
õigusteaduses teedrajava monograafia
„Õiguskord“ (1939) autor Artur-Tõeleid
Kliimann (lk 130), millise lakoonilise
sedeliga päästis Jüri Uluots Johannes
Mälli Saksa vangilaagrist (lk 131) või et
TRÜ rektor Feodor Klement ja õigusajaloolane Leo Leesment vahetasid omavahel kirjamarke (lk 151). Õõvastav on teada
saada, et stalinismi aastatel kujunes TRÜ
õigusteaduskonnas hirmuatmosfäär,
kus inimesed käitusid sagedasti põhimõttel „kui sa ei ründa oma alluvaid ja
teisikolleege, siis satud ise ohtu“ (lk 144).
Kõige mõtlemapanevam on Järvelaiu
kriitika teoreetiliselähenemise nõrkuse
kohta Eesti õigusteaduses XX sajandil,
vähemalt pärast Vene tsaaririigi kokkuvarisemist. Nii annab Järvelaid näiteks
Nõukogude perioodi lõpukümnendite TRÜ õigusteaduse kohta hävitava
hinnangu: „Kokkupuuted välismaailmaga jäid vaadeldaval perioodil napiks.
[---] Tuleb tunnistada, et TRÜ õigusteaduskondoli aastatel 1970–1988 äärmiselt
enesekeskne. [---] hoiduti igasugusest
koostööst ülikooli sees. Õigusteadlased
elasid justkui omaette maailmas, kus
ei sunnitud kedagi eriliselt pingutama
ega end kellegagi võrdlema. [---] Kui professor Juhan Vaabel kritiseeris teravalt
–

...

Tänapäeva ingliskeelne teadusmaailm ei mäleta eriti saksakeelse
Dorpati kuulsusrikast ajalugu ja saavutusi õigusteaduses, kuigi
Dorpati ülikool on neli aastat vanem kuulsast Harvardi ülikoolist.

Teise maailmasõja eelse Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna õppejõudude teadustööd, siis TRÜ õigusteaduskond hoidis
seda ajaloolist järjepidevust üleval.“ (lk
177) Edasi räägib Järvelaid TRÜ õigusteaduskonna kontekstis „väljaulatuva naelapea teooriast“, kus tema definitsiooni
kohaselt tuleb iga keskmisest erineva
(väljaulatuva) naelapea pihta nii kaua
lüüa, kuni see enam teiste hulgast esile
ei tüki. (lk 179) Need on karmid tähelepanekud ja vaevalt et nad kõigile TRÜ
vanema põlvkonna õigusteadlastele
liigselt meeldida saavad. Ent meie iseseisvumise taastamise järgne TÜ õigusteaduskond on paratamatult vaimselt ka
sellest ajast pärit, mida Järvelaid niiviisi
iseloomustab.
Nüüd aga ka raamatu peamisest
puudusest. Kohati liigne keskendumine
inimestele ja teadlastevahelistele suhetele on mõneti saavutatud õigusteaduse
probleemide sisusse ja konteksti süvenemise arvelt. Kogu õigusteaduse ajaloo
kirjutamine ongi selles mõttes hiigeltöö, et vähestel on õnnestunud korraga
olla ekspert näiteks rahvusvahelises
õiguses, eraõiguses ja karistusõiguses.
Üldistuse hinnaks on teatud pinnapealsus õigusteaduse sisulistes küsimustes.
Kui näiteid tuua, siis saame küll teada, et
näiteks Artur Tõeleid-Kliimanni „Õiguskord“ (1939) on oluline õigusteoreetiline
raamat, ent peale selle, et see monograafia oli kirjutatud eesti keeles, ei saa
me teada sisulisi põhjendusi, miks see
raamat oli omas ajas või peaks jätkuvalt olema meile sisult tähtis. Samuti
kaldub Järvelaid kohati mütologiseerivatesse liialdustesse näiteks pidades
Friedrich Martensit esimeseks eesti
soost õigusteadlaseks vaatamata sellele et Peterburi professor Martens ei
kirjutanud oma venekeelsetes päevikutes tegelikult ridagi Eestist. Samas TÜ
baltisaksa õigusteadlased, nagu Oswald
Schmidt, keda Järvelaid peab oma käsitluse kontekstis sakslasteks tähenduses
’mitte-eestlased’, sidusid kogu oma elu
ja loomingu Eestiga. Kes siis ikkagi olid
selles olukorras tegelikult (õiged) Eesti
(või eesti) õigusteadlased?
Mõneti liialdatud on nii Martensi kui
ka Ilmar Tammelo ideede rolli ÜRO RahvusvaheliseKohtu tuumarelvade õiguspärasusele nõuandva otsuse kontekstis
(lk 137). Peale selle on veidi lohakalt vormistatud Järvelaiu raamatu kirjanduse
loetelu kui tekstis endas tehakse sõlmpunktides juttu näiteks Christoph Christian von Dabelow’ (1768–1830) ja Margus
Laidre teatud tõlgendustest, siis kasutatud kirjanduse loetelust lugeja vastavaid
originaalallikaid ei leia. Mõnes kohas
on lõivu makstud klišeedele näiteks
kuidas ikkagi saab August Bulmerincqi
(1822–1890) edu rahvusvahelise õiguse
–

–

–

–

TOON KANNAB

Sirp 31. juuli 2015

teadlasena selgitada Järvelaiu hinnang,
et ta sai tegutseda „just temale soodsas
ajas“? (lk 78).
Järvelaiu raamat räägib meile muu
hulgas sellest, kui olulist ajaloolist rolli
Eesti õigusteaduse kujunemises on
mänginud baltisaksa õigusteadlased ja
Vene impeerium. 1918. aastal võtsid eestlased neilt mõlemalt võimuüle ja niiviisi
sündis Eesti oma rahvuslik õigusteadus.
See oluline ajalooline projekt, mis oli
mahasurutud olekus Nõukogude okupatsiooni (Vene impeeriumi reinkarnatsiooni) perioodil, jätkub alates 1991.
aastast. Muidugi, pärast ELiga liitumist
2004. aastal on „puhta“ Eesti õiguse roll
omakorda taas vähenenud. TÜ on jälle
läänemaailma idapoolseim ülikool, kus
arutletakse selle üle, kui palju peaksime
õpetama ja uurima inglise, kui palju
eesti keeles.
Järvelaiu raamatut lugedes tundus
mulle, et üks peamisi küsimusi, mis
teda tegelikult vaevab kuigi ta seda
nii otseselt ei väljenda on: kui hästi on
Eesti õigusteadlased pärast baltisakslaste ja Vene võimu lahkumist hakkama
saanud? Kas oleme meile jäetud pärandit hästi hoidnud või selle hooletusse
jätnud?Millegipärast jäi mulle Järvelaiu
kaasahaaravat raamatut lugedes mulje,
et Eesti ala õigusteadus on liikunud,
nagu vanade kreeklaste mütoloogias,
allakäiguteljel kuldaeg hõbedaneaeg
pronksaeg. Järvelaid näib tajuvat XIX
sajandi baltisaksa õigusteadlasi suurtena, ent 1990. aastate Eesti rahvusliku
õiguskorra valdkondade taastajad ja
kommenteerijaid Paul Varul, Jaan Sootak jt justkui neist ajalooliselt vähem
olulistena. Sellise hinnangu andmiseks ei ole aeg veel küps. Üks vastuseid
Järvelaiu esitatud küsimusele „millal
saab eestlasest jurist Harvardi, Pariisi,
Berliini või Pekingi ülikooli õigusteaduskonna professoriks?“ (lk 213) võib paradoksaalseltolla: mitte siis, kui ta tegeleb
olulisel määral Eesti õigusega või muretseb juristina liigselt Eesti saatuse pärast.
1990. aastatel toimus Eesti õigusteaduses ja -hariduses oluline muutus
nimelt senise ainsa TÜ õigusteaduskonna kõrval hakati õigusharidust pakkuma mitmes kõrgkoolis. Juba tsiteeritud välismaine sihtevalveerimine jõudis
aga 2015. aastal järeldusele, et üle kahe
juuraülikooli väikesesse ja kahaneva
rahvaarvuga Eestisse mahtuda ei saa.2
(Praegu on neid kolm: peale nii Tartus
kui ka Tallinnas juriste õpetavale TÜ
uuemate tegijatena ka TLÜ ja TTÜ.) Seega
Eesti õigusteaduse ja-hariduse ajalugu
pole veel kaugeltki valmis. Bunge ja Bulmerincq, Hermelin ja Hrabar, Reutz ja
Rebane, Uluots ja Uustal on oma põnevad jäljed järelpõlvele maha jätnud. Praegustele ja tulevasteleEesti õigusteadlastele jäävad sisse tallata juba uued rajad.
–

–

–

–

–

–

–

1 Vt Estonian Research Agency/Eesti Teadusagentuur, Evaluation of Research in Law in Estonia 2009–
2014, Evaluation Report No 6/2015, http://www.digar.

ee/arhiiv/nlib-digar:250584, lk 13.
2 Sealsamas, lk 9 jm.

Brahmsi tüvisalvestis

CD (52’30”). Selvadore Rähni (klarnet)

jaTuuli Rähni (klaver) esitavad
Johannes Brahmsi Sonaadid f-moll ja
Es-duur op. 120 jaRobert Schumanni
„Fantaasiapalad“ op. 73. Produtsent ja
helirežissöör Andreas Neubronner.
Aare Tool

Küllap on iga puhkpilli repertuaaris võimalik osutada mõningatele paladele,
mis uhkes üksinduses kõrguvat kõige
muu kohal. Johannes Brahmsi klarnetisonaate krestomaatiliseks nimetada
oleks isegi väheütlev tema kahte Klarnetisonaati op. 120 (nagu ka Triot op. 114
ja Kvintetti op. 115) võib pigem pidada
sümbolteosteks, terve ajajärgu üldistuseks, horisondiks, mille poole püüdlevad
kõik klarnetistid, kuid milleni jõuavad
vähesed. Kui mõelda klarneti käekäigule
XIX sajandil, siis ei tohiks Brahmsi sonaatide erilisust olla raske aduda. Sajandi
algusveerand oli küll kuldajastu, ent
ülejäänud kolmveerandit on hoolimata
puhkpillide kasvavast rollist orkestripartituurides raske kirjeldada muu kui
mõõnaperioodina. Sellel ajajärgul kirjutatust on vaid mõni üksik kammerteos
jõudnud standardrepertuaari (näiteks
Mendelssohni kaks „Kontsertpala“ klarnetile, bassetthornile ja klaverile, Schumanni „Fantaasiapalad“, mingil määral
ka Glinka „Trio pathétique“).
Veelgi keerulisem oliolukord instrumentaalkontserdi žanris, sest Carl Nielseni Klarnetikontserdile (1928) eelnenud
umbes sajandipikkusest perioodist on
esmajärgulise tähtsusega teoseid otsida
tulutu, kui justmitte paremate puudusel
arvestada Rimski-Korsakovi „Kontsertpala“ klarnetile ja puhkpilliorkestrile
(üks tõenäolisemaid kandidaate tema
kõige silmapaistmatuma teose tiitlile)
või väljaspool Briti saari vaevu tuntud
Sir Charles Villiers Stanfordi kontserti.
XIX sajandi teise poole olulisimat klarnetiteoste autorit otsides jõuame lõpuks
ikka tagasi tuttava nime juurde: selleks
oli Brahms, Brahms javeel kord Brahms.
Brahmsi sonaatideeristaatust arvestades on täiesti loomulik, et nende salvestamiseni jõutaksepärast pikka japõhjalikku kaalumist alles siis, kui ollakse
kindel, et suudetakse pakkuda midagi,
mis praeguses juba niigi mahukas diskograafias on jäänud tabamata. Äsja
ilmunud CD tõestab, et see eesmärk ei
ole saavutamatu. Plaadil üles astuv klarnetist on õppinud Georg Otsa nimelises
–

–

Tallinna muusikakoolis ja TRKs, seejärel
Wolfgang Meyeri juures Karlsruhe riiklikus muusikaülikoolis, kus 2001. aastal
lõpetas kõrgeima võimaliku õppeastme
(Konzertexamen). Aastatel 1997–2005
oli ta Kyōto sümfooniaorkestri esiklarnetist (kui palju teame teisi eesti puhkpillimängijaid, kes on jõudnud sellisele
positsioonile mõnes sama suurusjärgu
orkestris?), nüüd on aga kodunenud
Islandil. Nende nappide vihjete põhjal
on iga klarnetihuviline juba ammu ära
arvanud, et jutt käib Selvadore Rähnist.
Koolkondliku tausta teadmine on möödapääsmatu, et mõista tema taotlusi
Brahmsi muusika esitamisel. Teatavasti
kujunes XIX sajandil välja kaks klarnetitüüpi, mida tuntakse kui saksa japrantsuse süsteemi. Iwan Mülleri pilli (1812)
edasiarendusena kujunenud saksa süsteem oli Eestis veel pool sajandit tagasi
üsnagi laialt käibel, kuid nüüd on siiski
kõikjal (peale mõne eriti traditsiooniteadliku Kesk-Euroopa orkestri) ainuvaldav prantsuse süsteem, mis sündis
XIX keskpaiku, kui klarnetile paigaldati
Theobald Böhmi konstrueeritud flöödiga sarnane klapimehhanism. Teistsugune konstruktsioon ei tähenda üksnes erinevat sõrmestust, vaid ka täiesti
isesugust kõlaesteetikat. Siiski tasub
pidada meeles, et saksa ja prantsuse
mängutraditsioon selle sõna laiemas
tähenduses ei ole tingimata seotud ühe
või teise süsteemiga, sest oskuslik interpreet võib saksa traditsioonile omase
ümara ja tumeda tämbri välja võluda ka
üldlevinudBöhmi tüüpi klarnetist. Just
selle eesmärgi on endale seadnudKarlsruhe ettevalmistusega Selvadore Rähni
äsjasel Brahmsi sonaatide salvestisel
koostöös sama kõrgkooli lõpetanud pianisti Tuuli Rähniga, kellega teda seob
kahekümne viie aasta pikkune ühine
kammermuusikakogemus.
Isegi kui Brahmsi sonaatide ajaloolisest tähtsusest tulenev aukartus
kõrvale jätta, on raske ette kujutada
tõlgenduslikult salakavalamat muusikat. Mida peaks esitaja peale hakkama
näiteks teadmisega, et klarnetiteosed
esindavad Brahmsi loometee lõpusirget ja kohtumine Meiningeni õukonnaorkestri klarnetisti Richard Mühlfeldiga olevat olnud ainus põhjus, miks ta
soostus elu lõpus veel midagi paberile
panema? Brahmsi-alast kirjandust
uurides kohtame ikka ja jälle üht ja
sama kulunud kujundit: klarnetisonaadid olevat läbi imbunudsügismeelolust
ja leebest-eleegilisest resignatsioonist,
justkui olnuks need omadused „Saksa
reekviemi“ autori puhul midagi pretsedenditut. Sellest teabest mõjutatuna
tuntakse sageli sisemist sundust valada
sonaatidesse oma arusaam sügisest,
mistõttu liikuvates osades valitakse
märksa aeglasem tempo, kui muusika
karakter tegelikult eeldab, ja mis tahes
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kontrastid tasandatakse üleüldiseks
malbuseks.
Selvadore ja Tuuli Rähni tõlgendus
mõjub selle klišee taustal vägagi värskendavalt, sest siin on leitud ülimalt
sobiv tasakaal lüürilisuse ja Brahmsile
alati omase appassionato vahel. Kõige
tähelepanuväärsem on siiski Selvadore
Rähni kõlakäsitlus. Võrrelgem tema
lähenemist kümmekond aastat tagasi
firmalt BIS ilmunud ja toona üldsegi
mitte teenimatult ülivõrdes vastukaja saanud Martin Frösti salvestisega.
Frösti mäng, olgugi nüansirikas, sobiks
oma jaheda, ülemhelispektri kõrgemaid
osi rõhutava tämbri poolest rohkem
instrumentaalkontsertidesse, kus on
vaja end läbi lõigata orkestri kõlamassiivist, Rähni kõla on aga eriti sobilik
just kammermuusikas (nimetagem
veel üht detaili: Rähni ei mängi kunagi
crescendo’t pikal noodil, Fröst aga ei
suuda dramaatilisematel hetkedel sellest kaheldava väärtusega paisutavast
maneerist hoiduda). Kuigi toon kannab
vägevalt ka forte’s jafortissimo’s, ei suru
Selvadore Rähni kunagi oma liini peale,
vaid loovutab võimsamatel hetkedel
targalt juhtrolli ansamblipartnerile.
Brahmsi klarnetikäsitlust iseloomustab
ilmekalt tõik, et sonaadid ilmusid 1895.
aastal koos alternatiivse vioolapartiiga
loogika ütleb, et kui ühte partiid on
võimalik mängida spetsiifikalt niivõrd
erinevatel instrumentidel (mõistagi on
helilooja teinud vioolapartiis klarnetiversiooniga võrreldes mõningaid väiksemaid hädavajalikke muudatusi), siis
ei saa see olla kummalgi juhul pillipärane ja tehniliselt probleemitu. Brahmsi
sonaadid on instrumendiülene muusika, kus klarnetistil tuleb lahendada
arvukalt valupunkte, nagu legato-hüpped kõrgregistrisse (näiteks Sonaadi
f-moll alguses) või kantileen pilli loomupäraselt nõrgas esimeses oktaavis. Peale
Rähnide CD ei meenu peaaegu ühtegi
teist salvestist, kus klarneti intonatsioon
tababvääramatult naelapead igas registris ja dünaamikanüansis ning fraas voolab sundimatult kõigi klarneti- ja klaveripartiis varitsevate keerukuste kiuste.
Olles CD läbi kuulanud, veeretab ilmselt nii mõnigi plaadiümbrist käes, püüdes välja selgitada, millise firmamärgi all
see on teoks saanud. Niisugused kõlavad
tähised nagu Deutsche Grammophon,
Sony, Harmonia Mundi või ECM jäävad
leidmata, küll aga märkab hoolikam
otsija, et plaadi produtsent ja helirežissöör on Andreas Neubronner produktsioonifirmast Tritonus. Tegemist on
tipptasemel salvestusstuudioga, mis on
teinudkoostööd paremate plaadimärkidega (sealhulgas kõigi eelmainitutega)
ning mille inseneridekaminasimsil ilutseb Grammyde rivi. Selavadore ja Tuuli
Rähni plaadil on nii mängu kui ka helitehniliseteostuse poolest kõik eeldused,
et kujuneda Brahmsi sümbolteostevallas
tüvisalvestiseks (reference recording)
eeskujuks või pidepunktiks, millega võrreldakse kõiki järgnevaid esitusi.
–

–
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Talupojast saab kultuurne inimene
Möödunud sajandi kodanlik keskklass rootsi kultuuri kujundajana

Jonas Frykman, Orvar Löfgren,

Kultuurne inimene. Keskklassi eluolu
ajalooline areng. Inglise keelest
tõlkinud Olavi Teppan. Bibliotheca
anthropologica. Tallinna Ülikooli
Kirjastus 2015, 368 lk.
Kristiina Savin

XX sajandil välja kujunenud Rootsi rah-

vuslik stereotüüp on rajatud modernsusele ettekujutusele rootslastest kui
ajaga kaasas käivast rahvast, kelle uhkuseks on ratsionaalne ühiskonnakorraldus, edukas majandus, kaunis loodus,
puhtad valgusküllased kodud ning teistelegi eeskujuks olev moraal. Kuidas aga
sai tahumatust, lehkavast ja mustuses
virelevast XIX sajandi talupojast ja töölisest lõhnatu, vaoshoitud japeenetundeline kodanik? Milline oli selle metamorfoosi varjatud dünaamika?
Just selleleküsimusele annavad vastuse Rootsi kaks kõige tuntumat etnoloogi, Lundi ülikooli emeriitprofessorid
Jonas Frykman ja Orvar Löfgren oma
1979. aastal ilmunud ja ammu klassika
staatusesse tõusnud teoses „Kultuurne
inimene“ („Den kultiverade människan“), mis on aastakümneid kuulunud
Rootsi ülikoolide õppekirjanduse hulka.
Käesolev tõlge on valminud teose ingliskeelse ning rahvusvahelisele publikule
kohandatud väljaande põhjal („Culture
Builders: A Historical Anthropology of
Middle-Class Life“, 1987).
Teos on säilitanud oma värskuse läbi
aastakümnete, paeludes ka tänapäeva
lugejat hoogsa esitusviisi ja värvikate
detailidega. Kahe autori tekstid on vormistatud eraldiseisvate ja stilistiliselt
erineva temperamendiga peatükkidena,
mis on koondatud tervikuks oma analüütilise fookuse, ühiste allikate ning
teoreetiliste eeskujude kaudu, kelle seas
olulisemad on Norbert Elias, Michel
Foucault, Richard Sennett, E. P. Thompson, Raymond Williams jateised tuntud
sotsiaalajaloolased.
Memuaaridele, etiketiõpikutele,
romaanidele ja muudele kirjalikele
allikatele tuginedes annavad autorid
haarava pildi eri ühiskonnakihtide väärtushinnangutest, käitumisnormidest
ja olmekultuurist aastatel 1880–1910.
–

Lapsed valmistumas tulevaseks paarisuhteks Skurupi tantsukoolis 1912. aastal.

Kuningas Oscar II valitsemisaja olusid
võrreldakse siin briti viktoriaanliku kultuuriga. Frykman ja Löfgren purustavad varem domineerinudmüüdi rootsi
kultuuri homogeensusest, väites, et
kultuurse inimese ideaal kujunes kiirelt kasvava kodanliku keskklassi seas
eelkõige selleks, et rõhutada oma erinevust teistest sotsiaalsetest gruppidest –
talupoegadest, töölistest ja aadlist. Uued
väärtused tulidesile keskklassi mõtteviisis, käitumises ja materiaalses kultuuris. XIX sajandi lõpul sai sellest Rootsis
domineeriv põhivoolu kultuur, mille
spetsiifilistest normidest said äkitselt
igavesed ja universaalsed väärtused,
mille järgi nüüd kõik teisedki ühiskonna
liikmed joondumapidid.
Löfgreni peatükk „Mõistlik ja tundeline“ käsitleb suhtumist aega, loodusesse ja kodusse. Kui agraarühiskonnas
kulges aeg tsükliliselt looduse jatöö rütmis, siis uuest standardiseeritud lineaarsest ajakorraldusest sai efektiivne
distsiplineerimisvahend. Vabrikuvile
sümboliseerisomaniku võimu töötaja ja
tema aja üle. Kodanlase püüe kontrolli,
ratsionaalsuse ja ökonoomsuse poole
rakendus ka tema enese suhtes tugevdatud enesekontrollina.
Looduse ilu asemel nägi talupoeg
maastikus eelkõige tootmissfääri, kus
valitsesid üleloomulikud jõud, kelle
tõrjusid välja XIX sajandi teadus ja

tehnoloogia. Keskklass, kellele loodus
seostus eelkõige puhkuse, esteetilise
naudingu ja tundeelamustega, eelistas
seevastu mitteproduktiivseid maastikke, mis vastasid nende ettekujutusele
eksootikast, ehtsusest ja ilust.
Igapäevaelus olid emotsioonid allutatud rangele kontrollile. Seksuaalsust,
keha jameelelisust ümbritsesid arvukad
tabud. Lapse igast söögikorrast sai etiketitund. Just lastetoas treeniti ja kujundati välja see ennastsalgav javäljapeetud
sotsiaalne fassaad, mille tagant sisemised tunded ja tungid välja paista ei tohtinud. Siit kasvas ka välja kodanlusele
tüüpiline iseloomustruktuur ja moraal.
Jonas Frykmani „Puhas ja korralik“
näitab Mary Douglasele toetudes, kuidas
antropoloogiline dihhotoomia mustuspuhtus toimis klassivahesid reguleeriva
kontrolliinstrumendina, kehastudes
puhtfüüsilises reaktsioonis: talupoegade ja tööliste looduslähedane eluviis
tekitas keskklassis jälestust. Alamklass
haises higi ja toidu järele, käitus vulgaarselt ja väljakutsuvalt. Keskklassi märksõnadeks olid puhtus, kord ja enesekontroll. Kõike seksuaalsuse ja inimese
sünniga seotut varjati laste eest. Peeti
ranget võitlust masturbatsiooni vastu.
Nii moraali- kui ka hügieeninõudeid
põhjendati tervislikkusega.
Kuna teos on tõlgitud inglise keelest,
oleks võinud karta teatud spetsiifiliselt

Repro raamatust

rootsilike nüansside kadumaminekut,
kuid see hirm osutub alusetuks. Olavi
Teppani tõlge on detailides korrektne,
ladus ja nauditav. Väiksemaid topelttõlkest tulenevaid nihkeid tuleb siiski aegajalt ette, seda eelkõige kohtades, kus
arutusel on rootsikeelsed mõisted. Näiteks on asjatult keeruliseks muutunud
haldjaid ja maa-aluseid puudutav lõik,
kus nende eesti publikule hästi tuntud
mütoloogiliste olendite nimetused on
asendatud pisut kohmakate ümberkirjutustega. Sõna skogsrå (metshaldjas) jääb
tõlketa ning metsaemand saab nimeks
„metsasireen“ (lk 66–67). Keskaja inimesest on inglise keele mõjul saanud „keskaegne mees“ (lk 309).
Nimetatud näited kuuluvad siiski
erandite hulka. Tervikuna järgib tõlge
Frykmani ja Löfgreni mõttekäike ning
stiilitäpselt japaindlikult. Siinkohal väärib märkimist, et teose 1979. aasta esmaväljaanne oli omas ajas uuenduslik mitte
ainult sisult, vaid ka vormilt. Noorte
autorite kaasakiskuv ning kohati pehme
irooniaga vürtsitatud esitlusviis eristas
teost muust akadeemilisest etnoloogiakirjandusest. Arvustustes süüdistati
autoreid tõsise teadustöö, asjaliku õppekirjanduse ja lõbusa populaarteaduse
vaheliste žanripiiride hägustamises.
Esitati ka hulganisti sisulisi etteheiteid,
nagukalduvus kergekäelistele üldistustele ning keeruliste kultuuriprotsesside

taandaminelihtsustatud ettekujutusele
klassikonfliktidest.
Löfgreni ja Frykmani küsimuseasetused kuulutasid ette suunamuutust
rootsi etnoloogias. Nagu Frykman mainib, olid senini au sees olnud sellised
uurimisobjektid nagu „rahvarõivad,
majaehitus, pidustused, mõistatused,
legendid, laulud ja mängud“, samal
ajal kui mustus, puhtus ja seksuaalsus
ei kuulunud sobivate teemade hulka
(lk 200). Antropoloogiast, sotsiaalajaloost
ja ühiskonnateadustest inspireeritud
suunamuutus avas kultuuri seni tähelepanuta jäänud dimensioonid ning
suunas pilgu oma kaasaja ühiskonna
normidele. Tagantjärele tuleb tõdeda,
et sama paradigmamuutus viis tasapisi
ka folkloristika ja vanema rahvakultuuri
uurimise marginaliseerumiseni. Kui
1979. aastal oli folkloristika puhul Rootsis tegemist arvestatava teadusharuga,
siis tänapäeval võib end folkloristina
määratlevad noorema põlvkonna
teadlased loetleda ühe käe sõrmedel.
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Kuidas hinnata „Kultuurset inimest“
aastal 2015? Teos on ajahamba all hästi
vastu pidanud. Kuigi teadusmaastiku
teoreetiline horisont on muutunud,
mõjub tekst värskena, vahendades viimaste aastakümnete Rootsi (ja laiemas
plaanis lääne) kultuuriuuringute hegemoonilise põhivoolu väärtusi ja hoiakuid. Põhjalikumalt ümberhinnatud
teaduslike seisukohtade seas riivab ehk
enim silma Norbert Eliase tsivilisatsiooniteooria. Elias nägi enesedistsipliini
arengus orgaaniliselt kulgevat ühesuunalist protsessi, mille jooksul lapselikult
ohjeldamatust ja emotsioonidest juhitud keskaja inimesest sai ratsionaalne
ja vaoshoitud uusaja inimene. Nii on
ka rootsi talupoeg ja tööline Löfgreni ja
Frykmani strukturalistlikus dihhotoomias looduslapsed, kelle keha, tunded,
vaim ja kultuur on looduslik tooraine,
mida alles rafineeritakse kultuuriks.
Kuidas kõnetab teos eesti lugejat?
Ka eestlaste suhtumises aega, loodusesse, puhtusesse ja seksuaalsusesse

võib täheldada samalaadset ajaloolist
arengut. Kuid kultuurilõhe talupoegade
ja eesti soost keskklassi vahel ei jõudnud
kunagi areneda nii sügavaks, kui see oli
Rootsis. Frykman ja Löfgren näitavad,
kuidas keskklass eemaldus talupojakultuurist, mis kultuuriliselt kaugena
tekitas võõristust oma vaesuse, ebahügieenilisuse, irratsionaalsuse, ainelise
ja vaimse primitiivsusega. Siit saame
ka vastuse küsimusele, miks tänapäeva
rootslane ei pea vajalikuks tundarootsi
rahvajutte, mõistatusi, mänge või rahvakalendri tähtpäevi. Nüüdisaja rootslase
enesepilt põhineb väärtustel, mis tekkisid talupojakultuurist eemaldudes ning
sellele vastandudes. XX sajandi alguse
idealiseeritud rahvusromantiline ettekujutus talupoegkonnast kui rootsi kultuuri ürgsest allikast on pöördumatult

joonena nimetada arutlemist tänapäeva
ühiskondliku situatsiooni üle ning selgepiirilist kriitilist positsiooni selle
suhtes. Kõige üksmeelsemalt tõrjuvad
prantsuse avalikud intellektuaalidüleilmset kapitalismi, vastavaid torkeid
leiame kas või hiljuti tõlgitud Gilles
Deleuze’i teoreetilise põhifookusega
teostest „Erinevus ja kordus“ ning „Mis
on filosoofia?“. Ka Lyotard ei ole selles
küsimuses erandlik.

pealegi põnevaid värskeid vinte peale
keeratud.
Tuleb kriitiliselt tõdeda, et Lyotard’i
mõtlemises põimuvad postmodernsuse
mõiste erinevad kasutusvarjundid. Kultuuriteoreetikunakõneleb Lyotard ühelt
poolt postmodernsusest kui „modernsusele omasest emantsipatsiooni-jutustuse hääbumisest kaasajal“, modernsuse
projekti hävitamisest. Tema käsitus
postmodernsest esteetikast on avaram
ning eelneva määratlusega üksnes servapidi seotud esteetiline postmodernsus on osa modernsusest, modernismi
püsiv sünniseisund. Need tähendusvarjundid segunevad alatasa Lyotard’i kirjutises, mistõttu tuleb pingsalt jälgida,
millest on parasjagu juttu.Lyotard’i käsitus modernsuse hääbumise põhjustest
jääb minu hinnangul küllaltki hägusaks
javisandlikuks, põhiliselt viitab ta progressi ja ühtsusidee lõplikule hävingule
Auschwitzis ning kapitalistliku tehnoteadusevõidule teiste inimkonnavõimalike lõppeesmärkide üle tänapäeval. Täpsuse huvides tasub rõhutada, et Lyotard
ei nuta kaduma läinudühtsust taga, keelemängudevaheline universaalne lepitus kaldub paratamatult totalitarismi
javiib terrorini. Siiski pole ta ka valgustuse loogika suhtes nii kriitiline nagu
TheodorAdorno. Totalitarismi kavalad
vormid (nt stalinism) on tema meelest
emantsipatsiooniidee kuritarvitused.
Lyotard mainib moodsa kunsti üle
arutledes riivamisi nietzschelikku nihilismi (lk 34). Oma teoreetilisest maitsest
lähtudes väidan, et just nihilismimõiste
analüüsi kaudu on Gianni Vattimo esitanud selgema ja sidusama käsituse
modernsuse projekti hääbumise mõtteloolistest põhjustest, sh jõudes ka

aegunud.
Eesti lugeja võib tekstiga kohtudes
kogeda teatavat ambivalentsust. Kas
peaksime end samastama talupoja või
„kultuurse“ keskklassiga? XIX sajandi

lõpul olid eestlased valdavalt talupojad,
kelle eluolu oli mõneti veelgi arhailisem. Leidmaks paralleele kirjeldatud
kõrgkodanlikele hoiakutele, tuleks ilmselt minna baltisaksa allikate juurde või
hilisematesse aastakümnetesse. Veel
tänapäevalgi võivad Rootsi kõrgema
keskklassi kombed ja suhtlusstiil tunduda enamikule eestlastest ebaloomuliku ülepakutud viisakuse, teesklemise
või peenutsemisena. Rahutust tekitab
ka Frykmani vihje, et tänapäeva puhas
ja kultuurne rootslane kipub projitseerima dihhotoomia teist poolt endast erinevale võõrale, näiteks mustlasele või
idaeurooplasele (raamatus on õnneks
siiski juttu vaid „eriti räpastest“ poolakatest, mitte eestlasest, lk 204). Kuid võibolla teeb just see kahetine perspektiiv
„Kultuurse inimese“ eesti lugejale eriti
köitvaks ja mõtlemapanevaks kuna
tänapäeva eesti lugejale ei ole kirjeldatud kultuurimuutused ajas ja ruumis
nii kauged, siis suudab ta neid vaadelda
mitmeltpositsioonilt.
–

Lyotard ja meie

Postmodernsuse kaanepoiss
Jean-François Lyotard,
„Postmodernsusest lastele“. Tõlkinud
Mirjam Lepikult. Toimetanud Kaia
Sisask. Eessõna Rein Raud. Kujundanud
Sirje Ratso. Tallinna Ülikooli Kirjastus,
2014. 148 lk.
Leo Luks

Järgnevalt kõne alla võetav raamat on
järjekordne sündmus prantsuse kaasaegse mõtlemise tõlkeprotsessis, mis
on vaikselt toimunud juba paarkümmend aastat, kuid on viimase viie aasta
jooksul kulgenud plahvatuslikult. Kui
libistada pilk üle ilmunud tõlkeraamatute nimistu, siis pole kahtlust, et prantsuse mõtlemine (mitte üksnes kitsalt
filosoofia) ületab kvantitatiivses mõttes
kõik teised voolud, sh samuti järjepidevalt ilmunud angloameerika analüütilise filosoofia. Eriti suure kiirenduse on
prantsuse vaimuvarale andnud viimastel
aastatel justTallinna ülikooli kirjastus ja
mõistagi tuleb meil lugemislaua rikastamise eest tänada viljakaid tõlkijaid Anti
Saart, Mirjam Lepikulti, Margus Otti jt.
Kuigi prantsuse kaasaegne filosoofia on koolkondade poolest kirju,
võib paljude autorite teoseid läbiva

Lyotard on eesti kultuuriruumis olnud
vastandlikus positsioonis. Ühelt poolt
käsitletakse teda kui postmodernsuse
mõiste kuulsaks kirjutajat küllap juba
1990ndate algusest peale kõikvõimalikel kultuuri- ja mõtteloo üldkursustel.
Teiselt poolt piirdus Lyotard’i tõlkimine
tänini kahe esseega ning ka mahukamaid ülevaatekäsitlusi oli ilmunud vaid
paar tükki1 näiteks tüsedas „20. sajandi
mõttevoolude“ kogumikus temast peatükki pole, küllap ei leidunud kirjutajat.
Eelnev ei tähenda, et me peaksime Lyotard’i tõlkima ja lugema vaid
kultuuri(aja)loolistel eesmärkidel kui
postmodernsuse üldteooria rajajat. Vaatlusaluse raamatu tugevus ei seisne minu
hinnangul postmodernsuse määratlemiskatses (nt „Märkus selle kohta, mida
tähendab liide „post-„“); liiatigi on see
kogumiku essee, mis määratlemisega
kõige intensiivsemalt tegeleb („Vastus
küsimusele: mis on postmodernsus?“),
eesti keeli loetav juba aastast 2000.2
Lyotard’i üldine visand postmodernsest
olukorrast on ka siinmail jubapiisavalt
läbi nämmutatud ja mõne aasta taguste
Vikerkaare-dispuutide varal on teemale
–

–

täpsema postmodernsuse mõisteni
(vt ee „Modernsuse lõpp“, 2014). Sidusamat seletust küsimusele, miks on

üleilmsest kapitalismist saanud „majanduslikel ja massimeedia jalgel seisev
reaalne totalitarism“ (lk 125), „mis ei vaja
teadvustatud legitimeerimist“ (lk 90),
pakub minu hinnangul kas või Guy
Debordi 1967. aastal ilmunud „Vaatemänguühiskond“ (ee 2013); ka Baudrillardi
„Simulaakrumid ja simulatsioon“ (ee
1999) kruvib sama teemat lahates rohkem
poeetilis-traagilist pinget. Ma soovitan
küll Lyotardi raamatut lugeda, aga mitte
seal leiduva postmodernsuse probleemi
üldteoreetilisekäsitluse tõttu.

Ülevuse esteetika
Lisaks postmodernsuse piiritlemisele on Lyotard’i töödes tähelepanuväärsel kohal mõtisklused ülevusest
(sublime). Minu hinnangul on just see
temaatika Lyotard’i loomingu olulisim
panus, tema kiiluvees on kaasaegses
kontinentaalfilosoofias ülevuse uurimisest kujunenud populaarne uurimisteema. Olgu rõhutatud, et esteetika pole
Lyotard’il omaette seisev valdkond – juba
kogumiku avaessees defineeritakse
(nii modernne kui ka postmodernne)
avangardne kunst ülevuse kaudu.
Ülevustunne, mis „leiab aset juhul, kui
kujutlusvõime ei suuda mõistega seotud
objekti kujutada – isegi mitte põhimõtteliselt“ (lk 35) ning kätkeb endas ühekorraga nii naudingut kui kannatust,
on esiteks keskne Lyotard’i enese positsiooni määratlemisel: „sõda tervikule,
tunnistagem kujutamatut, aktiveerigem
keelelõhesid, päästkem nime au“ (lk 42).
Järgpöördel.
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Lyotard ja meie
Algus lk 27.
Lyotard
kunstilist avangardi vaatemänguühiskonna meelelahutuskunsti pealetungi
Just ülevustunde nimelkaitseb

eest.

Aga sellel hoiakul on, nagu peagi
näeme, ka olulised poliitilised implikatsioonid – poliitika kätkeb endas ülevuse esteetikat. Erinevusi säilitavate
keelelõhede kaitsmine, esitamatuse
ja sündmuse aktsepteerimine (kas või
selles tähenduses, et kõik ei tohi taanduda rahaliselt välja rehkendatavaks
halduseks) on Lyotard’i jaoks keskne
vabariiklikule arutlevale poliitikale.
Kitsamalt seletab Lyotard ülevustunde
kaudu prantsuse revolutsioonilise terrori sündi: normatiivne instants, Absoluutse vabaduse ideaal peab jääma
tühjaks ning terrori tingimustes kahtlustatakse igaüht selle hõlvamiskatses.3
Minu hinnangul peitub selles analüüsis
väga äratuntav sarnasus moodsa lacaniaanliku poliitikateooriaga (Laclau,
Žižek), kus n-ö tühjad tähistajad on
igasuguse poliitilise tähendusloome
hädavajalikuks eelduseks. Kõik see on
ülimalt põnev ning minu hinnangul
ka filosoofiliselt oluline. Ometi ei saa
öelda, et „Postmodernsusest lastele“
annab selge japiisava ülevaate Lyotard’i
ülevusteooriast. Lyotard’i argumentatsiooni mõistmiseks tuleks läbi töötada
tema loeng Kanti esteetikast, ülevuse
esteetika näitlikustamisega tegeleb
Lyotard põhjalikult hoopis kogumikus
„Ebainimlik“.4 Seega ei ole ka ülevuse
teemaatika vaatlusaluse teose soovitamiseks piisav.5

Lyotard nüüd
Vaatlusalune raamat väärib minu hinnangul lugemist ennekõike seal leiduvate poliitikafilosoofiliste mõttearenduste tõttu. Lyotard ei visanda üksnes
suurt pilti oma kaasajast (selles osas on
ta küllaltki väheoriginaalne), vaid analüüsib ja eritleb siin-seal detailselt poliitilisi põhihoiakuid, kasutades selleks
edukalt enda välja arendatud diskursiivsete režiimide teooriat. Pean kogumiku
keskseks esseeks „Märgukirja legitiimsusest“, kuid sealseid mõttekäike toetavad ja avardavad ka „Ääremärkus jutustusele“, „Läkitus universaalsest ajaloost“
ning „Post scriptum terrorile ja ülevale“.
Nõudliku lugeja meelehärmiks esineb
mainitud esseedes kardetavasti liiga
palju mõttekordusi.
„Märgukirjas legitiimsusest“ analüüsitakse säravalt kaht erinevat poliitilist
legitiimsust tootvat jutustamise viisi.
Müütilise narratsiooni puhul luuakse
poliitiline kogukond minevikku vaadates: me peame olema need, kes me alati
oleme olnud. Lyotard analüüsib siin
antropoloogilist näidet cashinahuadest,
kuid samasugune legitimeerimine oli
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omane natsismile. Müütiline narratsioon tekitab despootlikku, totalitaarset poliitikat. Modernsusele omased
emantsipatsioonijutustused otsivad
seevastu legitiimsuse alust tulevikust,
milleni tuleb alles jõuda; universaalsest
Ideest, mis tuleb alles realiseerida. Selles kõiges puudub Lyotard’il müüdile
omane selgus. Vabariiklus kui poliitilise
mõtlemise viis tähendab Lyotard’il lauserežiimide vahelist mängu, mis võtab
arvesse sattumuslikkust. Autor nimetab
säärast mõtlemise süsteemi arutlevaks
poliitikaks ning eritleb sellele omased
elemendid kõrgeima lõppeesmärgi
formuleerimisest kuni otsuse legitimeerimiseni. Arutleval poliitikal tuginev ühiskond ei tuleta oma legitiimsust
iseendast, vaid ideaalsest kogukonnast,
Ideest. Mõistagi ei valitse selles osas lõplikku üksmeelt, vabariigis valitseb eesmärkide ebakindlus, mis ühtlasi tähendab „meie“ identiteedi ebakindlust.
Mõistagi oleks liialdus väita, et
vabariigis valitseb eesmärkide lõputu
kaootiline paljusus – selline perspektiiv
rebiks kogukonna koost. Ka vabariiklik
poliitika eeldab, et kogukond on juba
reaalne jaoskab ennast nimetada; võimu
legitimeerimise hetk on paradoksaalne.6
Lyotard möönab siinkohal, et praktikas sisaldab iga kogukond müütilist
fermenti. Valgustusmõtlemise formuleeritud keskseks eesmärgiks oli vabaduse idee, mida edenev poliitika peaks
üleilmselt levitama. Nagu eelnevaltmainisin, peitub just vabaduse ülevusest
joobumises ka Prantsuse revolutsiooni
puhul realiseerunud terrorioht.
Poliitikas (ja ka eetikas) on keskseim
küsimus „meie“ piiridest – just seetõttu
laenasin käesoleva mõtiskluse tarbeks
pealkirja Derridalt.7 Valgustuse emantsipatsiooniidee kohaselt peaks tulevikus kogu inimkond ühinema „meiega“;
müütiline kogukond tõmbab terava piiri
„meie“ ja „nende“ vahele nemad tuleb
meist eemal hoida, äärmuslikul juhul, nt
natsismis, isegi hävitada. Emantsipatsiooniidee allakäigu tõttu tänapäeval on
„meie“ määratud jääma üksikuks ja see
kobestab omakorda pinnast kogukonna
müütilisele rekonstruktsioonile.
Need 30 aastat tagasi kirja pandud
mõttekäigud tunduvad mulle ülimalt
aktuaalsed poliitilise situatsiooni
mõistmiseks tänapäeva Euroopas, sh
Eestis. Kuigi Euroopa poliitilise eliidi
retoorika on valdavaltpärit valgustusest
ja modernsuse projektist (üleüldised
inimõigused ennekõike), ei tundu sellel
olevat rahvahulkade seas piisavalt legitiimsust. Müütilisel narratsioonil tuginev tõrjuv rahvuslus tõstab pead mitmel
pool, sh Eestis. Nagu juba öeldud, oli ka
Lyotard seisukohal, et modernsuse projekt on hävinenud. Samuti oleks liialdamine väita, et me liigume paratamatult
suletud „meie“-rühmade sõjaseisukorra poole. Ühiskonnast mõtlemise
võrrandisse tuleb lisada ka üleilmne
kapitalism, mis toimib edukalt ilma
–

pikema legitimatsioonijutustuseta,

haarates alati vahetusse kaasa üha uusi
asju (lk 90). Tõsi küll, vabaturu ideoloogiaga käib kaasas jutustus tulevikus
saabuvast üleüldisest jõukusest, kuid
Lyotardi arvates oli juba 30 aastat tagasi
selge, et kapitalism ja sedateeniv tehnoteadus ei aita kaasa inimkonna üldise
elujärje paranemisele. Reaalne totalitarism seisab tänapäeval majanduse ja
massimeedia jalgadel.
Majanduslikul rehkendusel tuginev mõtlemine on poliitilises mõttes
delegitimeeriv, sellest on ka Eestis palju
kirjutatud (nn Exceli-poliitika probleem). Inimesed ihkavad põnevamat
lugu kui majanduslik ots otsaga kokkutulemine viimaste aastate poliitilised turbulentsid on sellest selge märk.
Müütiline jutustus minevikku ulatuvast
rahvusest on lihtne jaselgepiiriline, siit
ka selle populaarsus. Sümptomaatiline
on aga see, et n-ö tõelist sündmust otsiv
poliitika peab tänapäeval jääma nimetuks (nt Occupy-liikumine).
Vaatleme näiteks kirgi kütvat pagulaste probleemi, millest hiljuti ka Sirbis
pikalt kirjutati. Valgustuse projektile
tuginedes peaks inimelude päästmine
eesmärgina ilma pikemata teisi kaalutlusi üles kaaluma, ometi paistab
praktikas, et üllas idee jääb kahe tule
vahele. Rahvuslik-müütiline jutustus
kütab üles vastandumist meie ja nende
vahel
kahtlemata leiab seejuures
Euroopast ka faktilist alust näitamaks
läbikukkumisi integratsiooniprotsessis.
Tõrjuvale suhtumisele sekundeerib
majandusliku tasakaalu nimelkõnelev
rehkendav mõtlemine. Sellest vaatenurgast lähtudes kerkib esile oht, et rehkendus ei tule välja, pagulaste „pidamine“
ei tasu ära, riigil tuleb toetusi makstes
üha kukrut kergendada (siinkohal saab
müütiline jutustus tehakohe kiire järelduse, et kogu riigi raha kuulub „meile“).
Lyotardi sõnutsi: kui osapooled on tasa,
polegi midagi juhtunud. Seevastu kokkupuude sündmusega on riskantne,
tõelise otsuse tagajärjed ei ole välja
rehkendatavad.
–

–

Saagem filosoofideks,
aga jäägem lasteks!
Olles sedavõrd Lyotard’i mõtlemise
ühiskondlikku külge rõhutanud, kerkib
mõistagi esile küsimus, mida teha. Suures plaanis ei sisalda Lyotard’i raamat
poliitilist programmi ega üleskutset
revolutsiooniks. Erinevalt Habermasist
ei näe Lyotard võimalust modernsuse
projekti taaselustamiseks: see projekt on
hävitatud, inimõiguste deklaratsiooni
ideed on nurjunud. Kapitalismi ja tehnoteaduste poolt kujundatav totaalsus
ei teeni enam inimkonna heaolu, vaid
põhjustab üleüldist keerustumise kasvu,
midaka inimene süsteemi osana teenib.
Esteetilises plaanis domineeribmeelelahutuslik eklektika, kitš. Ei tasu loota, et
mõtleja päästab maailma kõige eeltoodu
käest intellektuaali kuju hääbubkoos
modernsusega.
–

Kuigi suures plaanis on kõik mokas,
ei kutsu Lyotard isiklikus plaanis üles ei
meelelahutuslikult lõõgastuma ega ka
mitte köit kaela panema. Tema esseedest leiame siiski vihjeid olukorra talumiseks, vihjeid filosoofidelt filosoofidele
ehk siis lastelt lastele (vt eriti „Märkmeid
vastupanust“, „Estitis: filosoofiline
kulg“). Just selles mõttes saab tähtsaks
kogumiku pealkiri, kuigi raamat koosneb noortele inimestele kirjutatud kirjadest, ei ole selle lihtsustuse aste sugugi
mitte postmodernsus poole tunniga või
„täieliku idioodi teejuht postmodernsusesse“. Programmilises lõpuessees
„Esitis väidab autor, et keegi ei saa
filosofeerida, sõlmimata sidet lapsepõlvega, mis on vaimu võimaluste aeg.
Koletu laps asub kõrvalekaldena inimese
keskmes ning takistab tal lõplikult neeldumast tehnoteadusliku kapitalismi
ökonoomiasse. 1988. aastal kirjutatud
essees „Oikos“ üritab Lyotard visandada
sellele ökonoomiale vastukaaluks n-ö
kõrvalekalde ökoloogiat ning väljendub
seal veelgi täpsemalt: „Ma olen huvitatud lapseks jäämisest.“8
Lyotard nimetab oma vastupanuhoiakut Walter Benjaminist tõukudes
mikroloogiliseks see vaatenurk peaks
tabama sündmuse lapsepõlve ja tabamatust, otsima lapsepõlve ükskõik kust.
Selles otsingus on keskne roll kunstilisel
avangardil, mille jätkuv tähelepanemine
tekitab esitamatuga vihjamisi seostuvat
ülevustunnet. Lyotard’i mõeldu taustal
tundub, et mõtlejal on oma aja mõtestamiseks tänapäeval neli võimalust: kurvameelselt-heroiliselt vaikida, lasta end
lummata mõnest ühtsuse taastamise
illusioonist, minnakaasa tehnoteaduste
innovatsiooniga, s.t olla müügiks; sooritadakehtiva totaalsuse vastu rünnakuid,
taastamata seejuures mingit kindlat rinnet. „Postmodernsusest lastele“ peaks
pakkuma igale mõtlejale vahendeid äratundmiseks, kus ma nende võimaluste
väljal asun.
…“

–

1 Vt Janek Kraavi, Postmodernismi teooria japostmodernistlik kultuur, Viljandi Kultuuriakadeemia, 2005,
lk 69–81; Ilmar Raag, Kaasaegne prantsuse filosoofia,
Jean-François Lyotard japostmodernism, Akadeemia,
2000, nr, 7, lk 1431–1451.
2 Akadeemia, 2000, nr 7, lk 1419–1430, tlk Ilmar Raag.
Vaatlusaluses kogumikus on ka antud essee uuesti

tõlgitud.
3 Sarnaselt mõtleb revolutsioonilisest terrorist ka
Maurice Blanchot, vt ee „Kirjandus jaõigus surmale“,
Tallinn: Varrak, 2014, lk 118–119.
4 Mõlemad mainitud allikad on tõlgitud ka inglise
keelde, vt J.-F.Lyotard, Lessons on the Analytic of
the Sublime. Trans. Elizabeth Rottenberg. Stanford:
Stanford University Press, 1994; J.-F. Lyotard 1991. The
Inhuman: Reflections on Time. Trans. Geoffrey Bennington. Cambridge: Polity Press.
5 Ülevuse probleem Lyotard’i filosoofias leiab pikemat käsitust minu vastses monograafias „Filosoofia
jakirjandus“, TallinnaÜlikooli Kirjastus, 2015; vt ptk
8, lk 183–199.
6 Sellekohta vt ee pikemalt Jacques Derrida,
Iseseisvusdeklaratsioonid.Sirp, 2007, 23.II, lk 22–23.
7 Jacques Derrida, Lyotard and us. Parallax, 2000,
vol 6, nr 4, lk 28–48.
8 J.-F. Lyotard, Oikos. Kogumikus J.-F. Lyotard, Political Writings. University College London Press, 1993,
lk 96–107.
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Teadusest teistpidi
Peeter Olesk

väga tugev philosophicum ehk kolm esimest ülikooliaastat, mille lõppu Tartu

Tallinna tehnikaülikooli rahandusprofessori Karsten Staehri artiklit „Miks
Eesti kõrgharidus ei jõua Põhjamaadele
järele. Haridus ja teadus väärivad poliitikute, ajakirjanduse ja avalikkuse suuremat tähelepanu“ (Sirp 17. VII)* oli hea
lugeda. Mulle meeldib, kui inimese mõte
sõuab vabalt (August Sang, 1959). Karsten
Staehr kirjeldab oma kogemusi tööst
Tartu ülikoolis ja Tallinna tehnikaülikoolis, ei kirjuta meile midagi ette, ent
juhib tähelepanu mitmele kärestikule
selles akadeemilises jõevoolus, mida
kuivemalt võiks nimetada teaduse osaks
vaimses kultuuris või ühiskonna muutumises. Ma ei tõsta siin Karsten Staehri
rõhuasetusi ringi. Ta lähtub kõrgharidusest ja mitte otseselt teadusest, aga on
selge, et kui ta käsitleb ülikooliharidust
ega mitte kõrgemat kutseharidust, siis
selle mootoriks on ikkagi teaduslik töö.
Seda ka tema enda töös, sest ta õpetab
inimesi teaduse redeli ülemistel pulkadel, mitte alumistel.
Ceterum censeo: Eesti kõrghariduse eesmärk oleks väga kitsas jaajutine, kui see
seisneks järelejõudmises Põhjamaadele.
Niisugust jälitussõitu on teaduse ajaloos
tehtud korduvalt ning see polegi vale,
kuid alati on niisuguse sõidu lõpujoone
tõmmanud liidri väsimine või surm.
Kuni 1930. aastate alguseni oli Euroopa
külmapealinnaks (Mekaks ülimadalate temperatuuride uurimisel) Leideni
ülikool, kus eksperimentaalse füüsika
professorina töötas Heike Kamerlingh
Onnes (1853–1926), kes avastas ülijuhtivuse (praegu asuvad tema katseseadmed
ühes Leideni muuseumis ja tema laboratooriumi ruumides talitleb hoopiski
Leideni ülikooli õigusteaduskond). 1930.
aastate künnisel jätkus Pjotr Kapitsal
(1894–1984), kes töötas Cambridge’is
Ernest Rutherfordi juures, auahnust ja
mentori toetust kavandada sinna Leidenist uuem külmapealinn. Kui Kapitsal keelati Nõukogude Liidust väljasõit,
müüs Cambridge’i ülikool Kapitsa labori
sisustuse Nõukogude Liidule. Kapitsa lõi
Moskvas oma füüsikaprobleemide instituudi, mis oligi pikka aega „teiseks Leideniks“. Ent põlu all olles muutis Kapitsa
teemat, pühendudes plasmauuringutele, ei lubanud oma seadmeid teistel
kasutada ja nüüdseks on need demonteeritud. „Uue Leideni“ rajas Espoosse
Helsingi tehnikaülikooli professor Olli
Lounasmaa (1930–2002). Eesti teadlastest ei oleks tark minna Olli Lounasmaa
laborile järele, sest kust me võtame, et
see ei vanane ja kust me teame, millal ta
ammendub?
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Staehr käsitleb seda probleemi tudenkapitali. Seda ingliskeelsete
õpivahenning
dite kaudu ei õpi. Võimalikud põgenigite ingliskeelse pädevuse ja õppekirjanduse ingliskeelsuse järgi. Siin on kud Lähis-Idast või Aafrika sarvelt ei
vaieldavusi. Prantsusmaal õpetatakse oota meilt ingliskeelset eesti rahvusluse
üldfüüsikat mitte Richard Feynmani,
ajalugu, nad vajavad omakeelset aabitvaid Lev Landau ja Jevgeni Lipschützi
sat meie maa ja rahva ning rahvastiku
„Teoreetilise füüsika“ kursuseraamatu ja mõtlemisviisi kohta. Meil siin on vaja
põhjal ning muidugi mitte venekeelse mitut keelt – nagu neid muide on tarvis
originaali, vaid prantsuskeelse tõlke mitu ka Põhjamaades. Soomes avaldaalusel. Landau-Lipschütz (tõelisi autotakse meile olulistel teemadelväitekirju,
reid on olnud märksa rohkem) on legenmis on esitatud kaitsmiseks kas soome,
daarne õpik, mida trükitakse üha uuesti rootsi, saksa või inglise keeles jaküllap
neidkeeli on rohkemgi.
ja mida on tõlgitud paljudesse keeltesse.
Oma tasemelt rahuldab see vajadusi
Kerge on väita, et Eesti on postkomvahemikus magister-järeldoktorant.
munistlik või postkoloniaalne, aga väga
Kuid see vajab ka vähemastikaht eelasraske on dateerida, mis hetkest alates
tet. Alamaste võiks olla määratletud
me enam „post-“ ei ole. Professor KarsNobeli auhinna laureaadi Vitali Ginzten Staehri järgi tundukse, nagu me
burgi raamatuga „Missugused füüsika oleme siin liiga inertsiaalsed ehk väga
ja astrofüüsika probleemid on praegu pika kursimuutmise distantsiga. See
eriti tähtsad ja huvitavad?“ (esmatrükk
viimane võib olla tingitud väga mitmest
1971), alamkeskaste professor Igor
asjaolust. Iga, s.t mis tahes tulemus väärib analüüsi. Selleks peab olema seesmiSaveljevi õpikuga „Üldfüüsika kursus“
(9. trükk 2007; eesti keeles 1978–1979).
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IN MEMORIAM

Rein Vihalemm teadusfilosoofina

Rein Vihalemm 2012. aastal.

Peeter Müürsepp

18. juulil röövis traagiline õnnetus meilt
silmapaistva filosoofiRein Vihalemma.
Tegemist oli mõtlejaga, kes oli aastakümneid kujundanud Eesti teadusfilosoofia ja-metodoloogia nägu, seda olulist filosoofiaharu suunanud jasisuliselt
arendanud nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt. ReinVihalemm oli silmapaistev uurija, aga ka hinnatud pedagoogjuhendaja ja edukas organisaator.
Rein Vihalemma hariduslik taust
oli teadusfilosoofile kõige paremas mõttes tüüpiline. Ta omandas

Ove Maidla

/

Tartu ülikool / Vikipeedia

kõrghariduse Tartu ülikoolis keemia
alal, siirdus pärast lõpetamist kohe
filosoofiasse ja alustas keemiafilosoofia arendamist juba ammu enne seda,
kui see filosoofia eriharu rahvusvahelise tunnustuse sai.
Nõukogudeaegses ideoloogiliselt
kontrollitud filosoofiakeskkonnas ei
olnud Rein Vihalemmal võimalik oma
potentsiaali täielikultavada. Originaalne
mõte oli tol ajal pärsitud isegi loodusteaduse filosoofia ja metodoloogiaga
seonduvalt. Samuti kehtisid ranged piirangud suhtlemisele üle NSV Liidu piiri.
Seetõttu avanes Rein Vihalemma talent

täiel määral alles lähiminevikus, kui
uurija oli juba suhteliselt küpses eas.
Rein Vihalemm oli teadusfilosoof,
kes käsitles teadusfilosoofiat ja teaduse
ajalugu pidevas vastastikuses seoses.
Niisugune vaatenurk on hädavajalik
näiteks Ilja Prigožini algatatud iseorganiseerumise metodoloogia mõistmisel
ja mõtestamisel, millega Vihalemm on
põhjalikult tegelenud, innustades oma
järgijaid, siinkirjutaja nende hulgas.
Kui rääkida ReinVihalemma erialastest saavutustest võimalikult lühidalt,
võin öelda, et tema mõte on liikunud
konstruktivismilt praktikale. Läbivaks
jooneks Vihalemma teadusfilosoofilises
loomingus on selle distsipliini põhiprobleemi „mis on teadus?“ lahendamine ja leitud lahenduse täpsustamine.
Juba oma varastes töödes kujundas
Vihalemm välja seisukoha, et teaduslikempiiriline maailmatunnetus võib olla
põhimõtteliselt kaht liiki: kas konstruktiiv-hüpoteetilis-deduktiivne või klassifitseeriv-ajaloolis-deskriptiivne. Uudne
moment on siin eelkõige teadlase uurimisobjekti konstrueeritus. Selle vaate
kohaselt ei uuri teadlane mitte objektiivset reaalsust niisugusena, nagu see on,
vaid konstrueerib enesele ise uurimisobjekti, mis sobib tema tunnetusstruktuuriga ja on matemaatiliselt kirjeldatav.
Maailm pole teadlasele kättesaadav sellisena, nagu see on, vaid vahendatuna
inimese tunnetusvõime kaudu, sõltudes
sellevõimalustest jateadusliku meetodi
põhiprintsiipidest.
Tüüpiline konstruktiiv-hüpoteetilisdeduktiivne teadus on füüsika. Keemia
on seda samuti, kuid ainult osaliselt,
niivõrd kui see tegeleb loodusseadustega. Tüüpnäiteks on siin keemiliste
elementide perioodilisuse seadus. Siit
kasvab välja mitu olulist liini Rein Vihalemma loomingus. Kuna füüsika on arenev teadus, siis füüsikasarnasus ei ole
piisav kriteerium teaduslikkuse piiritlemiseks. Ilmneski vajadus teoreetilise
mudeli järele. Sündis Rein Vihalemma
f-teaduse kontseptsioon (ingl φ-science).
Tegemist on konstruktiiv-hüpoteetilis-deduktiivse teaduse idealiseeritud
mudeliga. Sellega kooskõlas olev tunnetusviis on teadus kitsamas mõttes. Täielikult vastabsellele mudelile tänapäeval
ainult füüsika. Keemia on f-teadus osaliselt. Niisugune tõdemus tegi teadusfilosoofilekeemiast kui piiriteadusest eriti
huvitava uurimisobjekti. Ühtlasi sai selgeks, et traditsiooniline teadusfilosoofia
ei suudagi keemia olemust adekvaatselt
mõtestada. Keemiafilosoofiast kujuneski Rein Vihalemma aktiivsel osalusel uus filosoofia osa, olles muidugi
teadusfilosoofiale lähedane selles mõttes, et tegeleb ühe teadusharuga, mis on
kindlasti iseseisev ega ole redutseeritav
näiteks füüsikale. Rein Vihalemm oli

Rahvusvahelise Keemiafilosoofia Ühenduse (International Society for the Philosophy of Chemistry) asutajaliige ning
sagedane esineja selle organisatsiooni
aastakonverentsidel, millest üks toimus
tema enese korraldatuna 2003. aasta
suvel Tartus jaKäärikul.
Rein Vihalemma vahest kõige silmapaistvam panus teadusfilosoofiasse
pärineb lähiminevikust ja jäi algatajal
kahjuks lõpuni välja arendamata. Selleks
on uut tüüpi realistliku teadusekäsitluse
algatamine, nn praktiline realism. Rein
Vihalemm toetus praktilise realismi
arendamisel oma varasematele saavutustele teaduse olemuse mõtestamisel,
aga rakendas uudsel viisilka Karl Marxi
praktikakäsitlust, mis on kokkuvõtlikult esitatud kuulsates teesides Ludwig
Feuerbachi kohta. Siiski ei ole praktiline
realism marksismi edasiarendus, vaid
originaalne lähenemine, mis arvestab
tänapäeva juhtivate teadusfilosoofidega,
kellega Rein Vihalemm tegi ka vahetut
koostööd. Praktiline realism võimaldab
vaadelda teadust täiesti uues valguses,
teooriatest juhinduva praktilise tegevusena, milles leiab selge väljenduse
teaduse vahetu seos eetika jakultuuriga
üldiselt. Loodud on uus tähendus inimese dialoogile loodusega empiirilise
teaduse vahendusel, mis viib muu hulgas edasi ka Ilja Prigožini algatatud maailmamõistmist.
Eelkirjeldatud kvintessents Rein
Vihalemma saavutustest teadusfilosoofina teeb temast olulise mõtleja selles
valdkonnas mitte ainult Eestis, vaid
kindlasti ka rahvusvaheliselt. Rein Vihalemma tegevus ei piirdunud erialase
uurimistööga. Tema toimetatuna on
ilmunud mitu eestikeelset, Eestis tehtavas teadusfilosoofia jateadusajaloo alases uurimistöös märgilise tähtsusega
kogumikku. Ta oli Tartu ülikooli teadusfilosoofia õppetooli looja ja selle töö
käivitaja. Rein Vihalemm organiseeris
teadusfoorumeid, mis tõid Eestisse
maailma mõjukaid teadusfilosoofe.
2011. aasta juunikuus toimus Tartus
tema algatusel esimene rahvusvaheline
konverents, kus tutvustati praktilist realismi kui teadusfilosoofia uut suunda.
Rein Vihalemm ei unustanud
kunagi, kus on tema juured. Ta tundis
pidevalt muret eestikeelse filosoofia saatuse pärast, osales järjekindlalt Eestifilosoofia aastakonverentsidel ja seisis selle
eest, et needki üritused üldist tendentsi
järgides ingliskeelseks ei muutuks.
Mälestus Rein Vihalemmast, oma
eriala tippspetsialistist, suurepärasest tagasihoidlikust lihtsast inimesest, kallist kolleegist ja sõbrast jääb
meiega. Eesti teadusfilosoofidel jakogu
teadlaskonnal lasub austav kohustus
Rein Vihalemma pärandiga väärikalt
ümber käia.
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VARIA

MEISTRITE HOOVI GALERII
Tallinn, Vene tn 6

JAAN PÄRNA
AUTORIEHETE

VALIKNÄITUS

„KEVADKÜLV“
SEL KEVADEL VALMINUD TÖÖDEST

Avatud iga päev kl 11 – 17 kuni juulilõpuni.
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mälestab endist peatoimetajat

Erni Lõbu
25. VII 1933 27. VII 2015
–

ja avaldab kaastunnet omastele.

www.ajaloomuuseum.ee
SUURGILDI HOONE

Tallinn, Pikk 17
PÜSINÄITUS „VISA HING.
11 000 AASTAT EESTI AJALUGU“
NÄITUS „LAPSED JA SÕDA. 1941-1944“
Kuni 5. I. 2016.
Avatud iga päev 10-18.

Muuseumipood Börsi käigus avatud
iga päev kl 10 18.
–

MAARJAMÄE LOSS
Tallinn, Pirita tee 56
AVATUD KUNI 30. VIII 2015.
Filminäitus „SIIN ME OLEME!

Eesti filmi esimene sajand“
Näitus „Õhus on elektrit.
Luksuslikust argiseks“
LOSSIPÄEV 20. augustil kell 12-17.
Avatud K-P kell 10-17.

VÕRULINNAGALERII

EESTI TARBEKUNSTI-JA

Võru, Liiva 13

DISAINIMUUSEUM
Tallinn, Lai 17

ÜLO SARAPUU ISIKUNÄITUS
„ÜLENDAVA VAIKUSE LAULUD“
PAUL KORMAŠOVI MAALINÄITUS
„PÄEVAD, MIS UNUNEVAD“
TANEL TOLSTINGU MAALINÄITUS
„PILVEVAATLUSMETAMORFOOSIDEGA“
kuni 28. VIII.

Avatud E – R kl 12 – 18.30 ja ürituste ajal, tasuta,
www.vorukannel.ee.

Tallinn, Pikk 73

Pärnu, Aida 3
UUS PÕHJAMAADE
MOEILLUSTRATSIOON II

GRAAFIKU JA ILLUSTRAATORI
NIJOLE SALTENYTE (LEEDU)

ISIKUNÄITUS

ERICH LEPS JA PAULINE
ELFRIEDE LEPS-ESTAM“

kuni 28. VIII.

kuni 20. IX.

Avatud E R kl 10 17, tasuta,
www.elk.ee.

T P kl 10 18.

EESTI DISAINI

PÜSIEKSPOSITSIOON
Avatud K

P kl 11 18, tel 627 4611,
www.etdm.ee.

–

–

TARTUKUNSTIMAJA

LR 21–23

Tartu, Vanemuise 26

/

2015

–

A-GALERII

Tallinn, Hobusepea 2

Foscolo

Väike saal

„Jacopo Ortise

„BALATONI MÜSTEERIUM /

viimased
kirjad“

THE MYSTERY OF BALATON“

Tõlkinudning kommentaaride ja
Suur saal
ANDRES KOORT

„MINU T / MY WAY“

A-galerii Aknanäitus
SARAH JOHNSTON

„COLLAPSING TIME“
kuni 15. VIII.

saatesõnaga varustanudEva Kolli. 160 lk.
Ugo Foscolo (1778–1827), Itaalia poeet,

tõlkija ja kirjanduskriitik, kirglik Itaalia
vabastamise eest võitleja, kes suundus
vabatahtlikult eksiili esmalt Šveitsi,
seejärel Inglismaale, kus ta ka suri.

A-galerii Seifis

–

Monumentaalgalerii

„MARIA

&

VARIA“

kuni 23. VIII.

Pihtimuslikku teost „Jacopo Ortise
viimased kirjad“ peetakse esimeseks Itaalia

PILLERIIN JÜRISOO

„ELEVANT TOAS“
kuni 24. VIII.

romantiliseks romaaniks ja seda on
korduvalt võrreldud Goethe teosega „Noore
Wertheri kannatused“.

Avatud K E kl 12
–

–

18, tasuta.

Hind 3.95 Saadaval ka e-raamatuna.

Avatud

–

Ugo
LAJOS VESZELI

„PÄRNU PALLASLASEDPAGULUSES.

Avatud E R kl 10
L kl 11 – 16.
–

–

18,

–

–
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Autorid
AVE RANDVIIR-VELLAMO
on Tampere ülikooli
informatsiooniteaduse ja
interaktiivse meedia doktorant,
kes uurib (video)mängude ja
poliitika omavahelisi suhteid.
Ta on 2014. aasta Sirbi laureaat.
HEIKKI KASTEMAA

on Soome vabakutseline
kirjutaja, kunstikriitik ja
õpetaja. Tema põhihuvideks
on visuaalkunst, disain
ja arhitektuur, eriti aga
uusmeedia, kunstipoliitika,
-kriitika ning kunsti
retseptsioon. Heikki peab blogi
Kulttuurinavigaattori jakirjutab
kaastöid kultuuriajakirjadesse.
ILONA MARTSON

on ajakirjanik, ajakirja Täheke
peatoimetaja jatõlkija. Martsoni
tõlgitud Ljudmila Ulitskaja
„Daniel Stein, tõlkija“ oli Eesti
Kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali 2013. aasta
tõlkepreemia nominent.

KRISTIINA SAVIN
on kultuuri- ja ideedeloolane,
Lundi ülikooli järeldoktorant.
2011. aastal kaitses Savin Lundi
ülikoolis doktorikraadi tööga
„Fortuna erinevad palged: õnn,
õnnetus ja risk varauusaegses
Rootsis“.
PRIIT PÕLDMA

õpib Eesti muusika- ja
teatriakadeemialavakunstikooli
XXVIII lennus dramaturgiks.

Sirp põleb

Nüüd siis, kiisu, on need kõige hirmsamad mälestused kirja pandud, läheme
aga jälle tagasi turvalisse minevikku.
Kõik hull on seal nii või teisiti möödas
jatagantjärele on kõik nii ohutu-ohutu.
Muudkui mäleta jakirjuta.
Näiteks tulekahjud. Kogu Sirbi minevik ju suisa põleb. Kui palju on neid
toimetusi, mis kolm korda põlenud? Aga
Sirp on. Ja alati on lehetoimetus pandud
põlema. Ei mingeid elektri- või lahtise
tule või jumal teab mis õnnetusi.
Esimene kord oli aastal 1977 Pikal
tänaval. Peatoimetaja oli siis Eduard
Tinn. Püromaan valis millegipärast
meie toimetuse välja ja torkas tule
otsa. No ei õnnestunud esimesel korral, ei läinud nagu tahtis. Tuletõrje tuli
kohale ja kustutas kiiresti ära, aga ega
püromaan jätnud. Teda vist huvitas, kas
käsikirjad ikka põlevad.
Teisel korral tal õnnestuski kõik
hästi. Toimetus põles päris korralikult ja käsikirjadki põlesid. Põlemise nautimisel jäi püromaan ka ise
miilitsate tehtud pildile, tema tahtis ju
oma kätetööd imetleda ka. Nii ta silma
jäi jakinni peeti.
Ei Vene ajal tohtinud kirjutada, et
toimetus põles, või mis veel hullem:
toimetus pandi põlema. Jumal hoidku!
Lihtsalt 10. juuni lehes ilmus selline
teade: Seoses ruumide remondiga asub
Sirbi ja Vasara toimetus ajutiselt Estonia pst 6, Tallinna 2. keskkooli õuemaja
II korrusel. Oli suvi ja lapsed koolivaheajal, nii me seal siis ligi kaks kuud
toimetasime. Sügisel saime endistesse
ruumidesse jälle tagasi.
Ja kolmas ka veel. See kolmas oli
palju hiljem. Juba oli käes Eesti aeg,
juba olime mitu korda kolinud japeatoimetaja oli siis Mihkel Mutt. Toimetus
asus Pärnu maantee 8 teisel korrusel
kunagise perekonnaseisuameti
ruumides. 2001. aasta aprilli
a l gu l p a n di p õl e m a me i e
kõrvalruumid, Perioodika tühjalt seisev kontor, aga kõrvetada saime ikka meie, ja kaunis
põhjalikult. Suitsunud raamatud
ja ruumid olid töötamiseks ikka väga
kõlbmatud. Remonti ei tasunud teha
ja meie rändasime mitmeks aastaks
Väike-Karja tänavale. Miks need ruumid
põlema pandi ja kellel seda vaja oli, ei
selgunudki. Selgus aga, et ühtviisi hästi
põlevad nii Sirp ja Vasar kui ka Sirp. Nii
palju siis põlemistest.

7S

Jüri Palm. Tulede vool. Õli, lõuend, 1973–1974. Eesti Kunstimuuseum.

Sirp vallandab

Vallandamised, need Sirbi kuulsad delikaatsed vallandamised!Võib-olla mõned
üksikasjad on tegelikult teistsugused,
kes seda kõike enam täpselt mäletab,
aga lood on nii markantsed, et need küll
ei unune. Kõigepealt lugu sellest, kuidas
lahkus legendaarne Sirbi vastutav sekretär Boris Trull, see karuga kohtuja. Eluaegne Sirbi a ja o, toimetajate parem käsi
või isegi vastupidi. Kõik käis tema juhtimisel. Ent ühelpäeval jäi temagi vanaks,
läks kuidagi „paiste, vanaks ja halliks“,
ei kuulnud enam nii hästi, tegutses
aeglaselt. Ühesõnaga, aeg sai täis, kuid
keegi ei julgenud sedatalle öelda. Ikkagi
nii teenekas töötaja, tuleks olla kuidagi
hästi delikaatne. Aeg muudkui läks ja
läks ning ühel päeval juhtus nii: sekretariaadis oli mingipahandus, midagi oli

Ei Vene ajal tohtinud kirjutada, et toimetus põles, või mis veel hullem:
toimetuspandi põlema. Jumal hoidku!

tegemata ja peatoimetaja Ilmar Rattus,
kes üldse kergesti ärritus, lahendaski
hoobilt olukorra. „Kord on käest ära,
kõik on segamini,“ karjus ta „ja üleüldse,
et sina ka, Trull, siit detsembriks läinud
oled!“ Lahkuski teeneline töötaja. Delikaatselt.
Või näiteks niisugune lugu. Peatoimetaja Mihkel Mutt tahtis kangesti
lehele uut teatritoimetajat. Ikka ei olnud
sobivat võimalust Maris Balbatile öelda,
et teda tahetakse välja vahetada. Ebameeldiv kohustus ju. Kuni lõpuks sobiv
võimalus tuli Draamateatri tualeti järjekorras
Kõige hullemini läks aga Doris
Karevaga, kes tollal oli Sirbi korrektor.
Temaga juhtus see Tiina Tammeri äsja
alanud valitsemisajal. Käes oli märtsi
keskpaik, kui toimetuse sekretär Rutt
Nõmm palgalehte tehes avastas, et
Doris ei peakski enam tööl käima, sest
juba esimesest märtsist on ta vallandatud.Kaks nädalat möödas javallandatu
käib ikka veel tööl! Rutuga tuli sekretär
seda meile ütlema ja palus ka Dorisele
edasi öelda. Meie muidugi ütlesime,
ja jälle toimus kõik nii lõpmata delikaatselt
–

…

...

