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Lisa 6. Nähtamatu käe poliitika

Indrek Grigor

Näitus „Nähtamatu käe poliitika” Y-galeriis
9. iX – 2. X, kuraator rael artel.

Tartu kunstielu elustas septembris rael arteli
ja Kaisa Eiche kureeritud kaasaegse kunsti
festival ART IST KUKU NU UT, mille kesktelg on
samanimeline brošüür alapealkirjaga „Tartu
kaasaegse kunsti skeene subjektiivne uurimus
ja lisad”. Üks nendest lisadest oli Y-galerii näi-
tus „nähtamatu käe poliitika”.

Brošüüri uurimuse osa põhineb suuresti
paaril tüüpküsimusel, mis esitati Tartu kul-
tuurieluga seotud inimesele. Läbiv teema oli
sealjuures Tartu kohaliku kunsti- ja kultuuri-
poliitika positsioon maailmas ning silmator-
kavalt just loomemajanduse positsioon ja roll
kunstiväljal. Kuivõrd näitus oli kirjaliku uuri-
muse lisa, keskenduti ka seal just nende kahe
teema reflekteerimisele. Nagu ütleb Rael Artel
saatetekstis, „kaardistab uurimus positsioone
ja liikumisi, visioone ja struktuure Tartus kui
konkreetses aeg-ruumi punktis”, ent näituse
suhe teemaga oli veidi laiem: „eesmärgiks on
vaadelda ja analüüsida sotsiaalmajanduslikku
olukorda, mis on kaasaegse kultuuriprodukt-
siooni vältimatuks taustsüsteemiks”. Kuigi
rahvusvaheline näitus ei saa arusaadavatel
põhjustel tegeleda Tartu kui probleemiga, oli
paigaspetsiifika ja majandussuhete problee-
mistik ka näitusel võrdselt esindatud.

Kohalikkuse küsimuse kõige silmatorka-
vam käsitlus, kuivõrd see mõjub ennekõike
festivali enese eesmärkide kriitikana, on
Sener Özmeni ja Erkan Özgeni video „Tee-
kond Tate moderni” (2003), kus ülikonda riie-
tatud don Quijoteja Sancho Panza ratsutavad

läbi mäekurude eesmärgiga jõuda Londonisse
Tate Moderni. Tuuleveskitega võitlemises võib
küll näha lootusetut võitlust vääramatu süs-
teemiga, ühtaegu aga ka mõttetut rabelemist
sõgeda sihi nimel. Kas see, kui mõni Tartu kunst-
nik jõuaks Tate Moderni, muudaks midagi?

Samasuguses võtmes võib vaadata ka
katarina Zdjelari videot „Täiuslik kõla” (2009),
kus logopeed õpetab patsiendile aktsendita
hääldust.Kui tahate rahvusvaheliselt läbi lüüa,
peate loobuma kohalikest iseärasustest! Nagu
hindamiskomisjon selle aasta kevadel ühele
Tartu kõrgema kunstikooli maalingute osa-
konna lõpetajale soovitas: kui te sellest Tartu
sürrealismi maneerist loobuda suudate, saab
teistkindlasti asja. Ilmselt peab panema imeks,
et ei soovitatud loobuda maalimisest …

Pean möönma, et ülal esitatud kaks tõlgen-

dust moonutavad festivali ja näituse kandvaid
ideid teadlikult.Seega enne, kui jätkan ülevaa-
det ekspositsioonist, tuleb lisada mõningad
selgitavad märkused. Kohalikkusja majandus
ei ole Tartu kunstiväljal tooniandva kõrgema
kunstikooli rakenduskunsti kallaku ja tähele-
panuväärse hooga käivitunud loomemajan-
duskesksuse konteksti tõttu kaks erinevat tee-
mat.Linna tasandil on Tartu kunstielu keskseks
probleemiks kunsti turustamine, kusjuures
kunstiturundus tähistab kunstniku enesetu-
rundust. See on situatsiooni, millega Rael Artel
vabakutselise kuraatorina leppida ei taha,
keeldudes mõtlemast ja rääkimast oma tööst
„neoliberaalset turundussõnavara kasutades
ja käibenumbrilt kvaliteeti mõõtes. Ma keel-
dun olemast klienditeenindaja”. nii oli näi-
tusele „nähtamatu käe poliitika” koondatud

ennekõike töid, mis on sellise kunstikäsitluse
suhtes kriitilised ja kohati vägagi iroonilised,
nagu näituse nimitöö oÜ Visible solutionsi
installatsioon „Adam Smithi Lemmik Nähta-
matuKäsi Puuris” (2010). või veelgi julmemalt,
kuigi mitte pooltki nii väljapeetult, Ukrainas
tegutseva grupi r.e.P. video „Fast Art” (2005),
mis dokumenteerib kunstnikke kuskil linna-
platsil kiletelgis rämpskunsti müümas: „Kunst
hamburgeri hinnaga!”.

Teemaarendusele pani punkti fotokoopia
Jugoslaavia kontseptualisti mladen stilinovići
kollaaživormis autoportreest „Laula” (1980),
kus kunstnikule on portreefotol otsaette klee-
bitud rahatäht ja alla kirjutatud käsk „Laula!”.
Tellimus on esitatud, tee nüüd oma töö!
Kuraatori isikliku angažeerituse määrale viitab
kataloogis teose juurde lisatud märkus: „Selle

Kaadrid Sener Özmeni ja Erkan Özgeni videost „Teekond Tate Moderni". 2003,

Seekord sedamoodi
Hannes Varblane

Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus
„Viimane maal” tartu kunstimajas kuni
17.X, kuraatorid Maarit Murka JaRauno
ThomasMoss.

„seekord sedamoodi,” ütles mulle nüüdseks
juba videovalvetädiks ülendatud Tartu Kuns-
timaja igipõline näituste haldjaskerberos. Vii-
mane maal. Pole see tema ega minugi jaoks
viimane väljapanek, isegi maalidest mitte.
Aga näituse provokatiivne pealkiri pani mu
mõtteis välkvalgusena vilksatama midagi sel-
lelaadset: General Custer’s laststand, remember
the Alamo, kergeratsaväe rünnak, Hiroshima,
maastik pärast lahingut, suitsiid, nature morte
jne. Ent silmades terendusid mul ikkagi vaid
kuraatorid, maalijaist kunstnikud ja tehniline
tööjõud. Must ruut ja roheline ruut. Seinad,
millede tassimise raskust ma tean, ning tühi
pind, mille tühjuse raskus peab kandma maali-
desseruumuvat mõttetühjust või tiinust.

Ometigi jäi mul sellest näitusest hinge
helge tunne ja sugugi mitte ainult sellepä-
rast, et kogu kolmekohalise triptühhonaalse
väljapaneku naelaks Jacques Prevert’i video-
maalistatud luuletus ning ülesehitajate-ku-
raatorite disain. Enamik meist ei julge kunstis,
ükskõik millises, kõnelda vabadusest kui puu-
rist. Seekordsed näitusekorraldajad julgesid.
Julgesid suruda vaataja seinade Termopüüli.
Eales ei kirjuta keegi teadlikult viimastrida ega
alusta viimaseks kuulutatavat maali. Takkajä-
rele targana võib ju mõningate mööndustega
uskuda, et Johannes Uiga ja Karin Lutsu puhul
sai see teostamatus teostatuks. Ent kahtlusi
on selleski. Kaire Nurga puhul võinuks tema
alustatus maalijana jääda ka ainsaks lõpe-
tatuseks, aga mis teha – kõik me alustame
algusest, mõtlemata lõpule. Seega veel kord
– näitus mulle meeldis. vaatamata sellele, et
vere, higi ja pisaratega rajatud eksponeerimis-
pinnale võinuks mahutada viis korda rohkem
töid. Küllap KLi liikmeilt oleks neid ka laeku-

nud, ent kontseptsioon on kontseptsioon on
kontseptsioon. Ning see olevatki juba kolmas
KLi liikmete näitus sel hooajal. Aga võtame
siis selle väljapaneku Monumentaalist (või
on juba tegemist Kunstijaamaga?) alates läbi.
sven saagi „unes näen asju selgemini” nagu
Saag ikka, täiesti tavaline, aga liialt Saag. And-
res koorti „ühenduse” korrosioonist söödud
plekkhall horisontaal on hää. tiiu Pallo-Vaigu
„varjatud vaikus” lisab sellele kolmekordis-
tatud hallusele mõtestava omapära. laura

Põllu video-, heli-, installatsiooni- ja teksti-
ehitis „Kuidas portreteerida lindu” oli minu
jaoks selle näituse naelaks. Pärdi ja Prevert’iga
võimendatud triptühhon on lugu loomeva-
baduse ahistavast puurist, lugu sellest, kui-
das enamik meist ei julge, ei suuda ega oska
maalida viimast pilti viimase verega kahas. Nii
minagi. Trellid jäävad ette ja sulge ei suuda
ihu haavamata rebida isegi rahulinnu sulesti-
kust. herkki-erich merila „Lettre non écrite”
(„Kirjuta mata kiri”) foto trükk õli ja lõuendiga

on esimene kolmest selle näituse kaunitarist,
kes mulle meelde mõlkuma jäid. Imat Suu-
mani „mendel puu otsas (jalutuskäik Toomel)”
on harjumatu Imat. Aga narkotsihõngu immit-
seb siitnurgast küll.

Väike galerii. Kaire Nurga varasema töö
fragmendile maalitud „rohelisest ruudust
valges ruumis” oli juba juttu. Las ta seal lae all
rohelise ämblikuna ähvardab. Silja-Liisa Vaht-
ra-eelma „piiLupart”. Part piilub küll lainete
vahelt, ent mulle meenutas see töö graafilist

KUNSTNIKU KOMMENTAAR
Viimane maal
Tartu Kunstimajas on praegu vaadata Maarit
Murka ja Rauno Thomas Mossi kureeritud
maalikunstnike liidu aastanäitus „viimane
maal”.

Intrigeeriv pealkiri osutab millelegi väga
erilisele. Pinge on üleval juba enne näituse-
ruumi astumist ja õnneks see ei alane ka saa-
lis. Näitus avaneb kildhaaval. Suuri tervikuid
on vähe, kunstnikud on pandud väikestesse
gruppidesse ja peidetud vaheseinte varju.
See on lollikindel ja kaval nipp, mida olen ka
ise kasutanud näituste kujundamisel. Taht-
matult tekibki võrdlus kevadise Tartu Kuns-
timaja) grupinäitusega „Jumala anatoomia”,
mida juhuslikult ise kureerisin. Aga see sel-
leks. Tegelikult tahtsin rääkida kunstnike vii-
masest maalist.

Mulle avaldas näituse idee kõvasti mul-
jet. Korraldajate üleskutse teha justkui elu
viimast maali tundus igati õige. Tegelikult
ideaalis ainuõigegi, sest just nii peakski üks
pühendunud looja töötama – tegema pide-
valt oma viimast teost, maksimaalse pinge ja
aususega.

Minu meiliaadressile laekus näituse info
kolm nädalat enne avamist, see on minu
maalitehnikat ja ajakava arvestades pisut
liiga hilja. Kuna teema oli niivõrd inspireeriv,
siis üritasin siiski ja sain õnneks napilt enne

viimast kella pildi valmis. Kas just elu parim
pilt, aga vähemaltaus.

Rauno Thomas Mossi kirjutatud pressi-
tekst väljendab aga kuraatorite pettumust
kunstnike aadressil: „Kuid enamus pakutava-
test töödest olid kaugel isegi soovist sellele
väljakutsele vastata ja kuraatoritele vastu
tulla. Kvintessents ja kirg pea olematud. Soov
midagi fataalset öelda kadunud ...”.

Jah, midagi sellesarnast tundsin ka kevad-
suvel „Jumala anatoomiat” korraldades. mis
võiks olla intiimsem ja põnevam kõiksusega
suhestumisest? Enamikus töödes, mida näi-
tusele leidsin, olid siiski mingid kompromis-
sielemendid. Vajaka jäi vahetust tundest, sii-
rast enesessevaatamisest.

nii on ka „viimane maal” suuresti komp-
romissinäitus. Näitusel osalemise üleskut-
ses sisalduv ähvardus välja jätta kõik nõrgad
maalid asendus ilmselt vaid täielikele pusser-
distele„ei” ütlemisega. Kas materjali oli tõesti
nii vähe? Või segas kramplik püüd hoida
kujunduses morbiidset meeleolu? Mõnede
keskpärasuste asemel oleksid siiski võinud
tööd välja panna ka kuraatorid ise, tehniliselt
head maalijad.

Töid, mis näitusel võõrkehana tunduvad,
on mitu.

Sütevakale kuulsust toonud kollaažid
euro porno teemal mõjuvad kindlasti juhus-
likule näitusekülastajale taotluslikult räigelt,

kuid kaasaegset kunsti juba näinud inimesele
on see enamasti labane ja igav. Mulle on suuri-
maks mõistatuseks, mis põhjendusel antakse
jätkuvalt näituseruumi Kaire Nurga roheli-
seks võõbatud papptahvlitele ja sedapuhku
veel maalijate liidu aastanäitusel??? Ükskord
tahaks kuulda ka kuraatori põhjendusi. Võib
olla lubas Nurk seekord tõesti, et see jääbki
tema viimaseks maaliks?

Viimati mainitud töö ja peasaalis asuva
abstraktse maali osa ongi selle näituse nõr-
gim lüli. Selle näituse huvides oleks seekord
võinud ehk „ei” öelda ka Jaan Elkenile. Saan
aru muidugi kuraator Mossi ebamugavusest
saata tagasi oma tööandja, ülikooli professor
ja kunstnike liidu president. Kuraatori töö on
olla aus jaka julm.

Siiski jäi näituselt lahkudes hea üldmulje.
Sain mitu head kunstielamust, eriti just väik-
sematest esimese korruse näituseruumidest.
Hea maalikunsti osas ei ole Tartu käsi uuel
millenniumil just hästi käinud. Mitmed maa-
lijad on oma klassi kaotanud ja päris säravaid
tähti pole juurde tekkinud, seetõttu oli mõne
mulleseni tundmatukunstniku esitus „Viima-
sel maalil”värskendavalt mõnus. Laura Põllu
veidras meeleolus installatsioon jaSirli Heina
joonistusmaal olid kogu näituse meeldivai-
mad üllatused. Kiidan veel kord ka kuraato-
rite ideed ja põnevat kujundust.
Priit Pajos
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