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Positivuse Publik

4000 eestlase ringis 
külastas täna-

vu Läti kolmepäevast Positi-
vuse festivali. Kokku oli fes-
tivalikülastajaid sel aastal ca 
30 000. EPL

enim teeniv noor artist on lady GaGa

27-aastane Lady Gaga on For-
besi andmetel 80 miljoni dolla-
riga eelmise aasta enim teeniv 
alla 30-aastane artist. Talle järg-
nevad 58 miljoni dollariga Justin 
Bieber, 55 miljoni dollariga Tay-

lor Swift ja DJ ja produtsent Cal-
vin Harris 46 miljoni dollariga. 
Esimene näitleja on tabelis alles 
kaheksandal kohal, „The Hunger 
Games’i” staar Jennifer Lawrence 
26 miljoni dollariga. Reuters

Cohen loobus  
Freddie merCury rollist

Näitleja Sacha Baron Cohen lah-
kus Queeni solisti Freddie Mercury 
eluloofilmi projektist, sest tema ja 
bändi liikmete vahel olid „kunstili-
sed erimeelsused”. Rolling Stone 
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Aedade järelelu kolmes vaatuses

Neeme Kuninga ja Estonia teed läksid 36 aasta järel lahku

„Aedade 
järelelu”
•• Arne Maasik, Giovanni 
Battista Piranesi, Liina Siib, 
Su Grierson, Kyra Clegg, Lau-
ra Kuusk jpt
•• Kuraatorid Liis Pählapuu 
(vana kunsti osa), Eha Komis-
sarov (moodne kunst) ja Mar-
git Säde (vabaõhuprojekt)
•• Kumus 8. septembrini

Kaarel Kressa
kaarel.kressa@epl.ee

Viimasel ajal lauljate 
koolitamisega tegelenud 
lavastaja lahkub töölt 
suure kahetsusega.

A
rvustus

Šelda  
Puķīte

Indrek 
Grigor

Mitu suurepärast teost ei 
muuda fakti, et kuraatori-
te koostatud tervik on 
kaootiline, küsimusi 
tekitav ja väheveenev.

Kumu järjekordne suurnäi-
tus  „Aedade järelelu” on kol-
me ruumiliselt ja sisuliselt sõl-
tumatuks jagatud osaga palju-
lubav, kuid teema potentsiaal 
on kasutamata jäänud. Tekib 
mulje, et aiateema ajaloolise ja 
tänapäevase käsitluse lahuta-
mise peaeesmärgiks oli vältida 
lillemotiivile pühendatud näi-
tuse „Floromaania” kordamist, 
mida eksponeeriti Kumu suu-
res saalis 2009. aastal ning kus 
klassikat ja tänapäeva näidati 

kõrvuti. Peale kujutava kunsti 
sisaldas „Floromaania” ka tar-
bekunsti. „Aedade järelelus” 
on sellest loobutud. Paraku ei 
ole üritatud aiateemat ka ühe-
gi muu kujutavast kunstist väl-
japoole suunatud küsimuse 
võrra laiendada. 

Nii on põhiline ettehei-
de näituse esimesele, vane-
mat (19. ja 20. sajandi) kuns-
ti käsitlevale osale, et teema 
on liiga lihtsalt lahendatud. 
Lähtutud on kõige labase-
mast muuseumlikust võttest 
ja eksponeerimiseks on vali-
tud hulk muuseumi kogusse 
kuuluvaid teoseid, mis kuju-
tavad parke. Märksa huvita-
vam oleks olnud, kui näitus-

se oleks kaasatud rohkem aja-
loolist materjali, mis avanuks 
pargi kultuuriloolist rolli, sot-
siaalset funktsiooni, arhitek-
tuuri ja ajalugu. Praegu jääb 
mulje, nagu olnuks eesmärgiks 
töödelt näituse ettekäändel 
tolmu pühkida.  Muuseumid 
kasutavad teemapõhist (port-
reed, maastikud ja nii edasi) 
näituse koostamise võtet sage-
li. See ei ole alati halb – väga 
huvitav on näha kogudes pei-
tuvaid töid, mis ei jõua kuna-
gi püsiekspositsiooni. Ent see 
üksi ei ole veenev. 

Trööstitu kaasaeg
Viiendale korrusele kureeri-
tud tänapäevaste autorite valik 
püstitas ennekõike küsimuse, 
kas meie reaalsus on tõesti nii 
trööstitu? Aed on nähtus, mis 
eksisteerib vaid näidisena hiig-
lasliku aiandustarvete poe laos 
(Ilkka Halso „Maja ja aed – 
ainulaadne võimalus”) või 
varjatud nurgataguses, kuhu 
tuleb läbi augu piiluda (Su 
Grierson, Kyra Clegg, Laura 
Kuusk, Liina Siib „Eedeni(le) 

vastu”).  Timo Toot-
si „Soodevahe” 
muuseum muu-
tub selles konteks-
tis täiesti sümpto-
maatiliseks. Ühelt 
poolt on tegemist 
läbikukkunud utoo-

pilise katsega rajada aiandus-
kommuun, teisalt dokumen-
diga hävitatud paradiisiaiast. 
Kõige lähemal elule oli Min-
na Hindi ja Jaanus Samma ins-
tallatsioon kuivanud vetikate-
ga („TIPP” 2013). 

Kas depressiivne sõnum on 
tõesti kõik, mis on kunstnikel 
tänapäeval looduse ja aiandu-
se kohta öelda? Nii teemade 
kui ka autorite valik ei tundu 
kõige õnnestunum just seetõt-
tu, et 2011. aastal võis sama-
des ruumides näha tehnoloo-
gilisele kunstile keskendunud 
näitust „Gateways”, mille tee-
ma oli võrdlemisi sisutühi, ent 
käsitles aiandust märksa huvi-
tavamalt kui praegune näitus.

Kumu sisehoovis asuv Margit 
Säde kureeritud projekt töö-
tab näituse kolmest osast kõi-
ge paremini. Seda väga liht-
sal põhjusel – see paikneb väl-
jas. Ent paraku ei ole see antud 
juhul kuraatoritöö, mis kesk-
konna huvitavaks teeb, vaid 
vastupidi. 

Vaataja käitumise väärtus
Säde varasemaid töid arvesse 
võttes tuleb projekti „Kõndi-
des mööda salateid” vaadel-
da Fluxuse traditsiooni kon-
tekstis, kus mõtestatus ja püüd 
tähendusliku terviku poo-
le programmiliselt puudub 
ning eraldi väärtuse saab vaa-
taja käitumine. Kuid see tun-
dub olevat liiga lihtne vas-
tus. Säde püüab muuta kogu 
Kumu õue kunstiteoseks. Ent 
selleks, et see toimiks fluxusli-
kus vaimus, oleks tulnud min-
na veelgi kompromissitumaks-

Kogu „Aedade järelelu” 
läbis ebaõnnestunud stseno-
graafia. Näitusel on küll suu-
repäraseid töid – Kumu-külas-
tus tasub ette võtta ainuüksi 
Marje ja Ilmar Taska „Loo_
oma_aed (oma elutuppa Las-
namäel)” (2013) tõttu. Tervi-
kuna näitus paraku ei toimi. 1

Näitusel on küll suure- 
päraseid töid, tervikuna  
see aga paraku ei toimi.

Marje ja Ilmar Taska töös 
loodud magalaruum on üks 
näituse õnnestunumaid 
teoseid. Fotod: Hendrik Osula

Futuristlik nägemus Kadarik 
Tüür Arhitektidelt „August 
Lasnamäel, 2139”

Estonia ooperiteatri kuluaa-
rides liikunud jutt, et teater 
lõpetab koostöö ühe oma staa-
žikama töötaja, lavastaja Nee-

me Kuningaga, leidis eile kin-
nitust. „Registreerisin end töö-
tuks, kuna praegu mul ühtegi 
kehtivat erialast töölepingut ei 
ole,” nentis Estonias 36 aastat 
töötanud Kuningas Eesti Päe-
valehe küsimise peale. Kunin-
ga senine üheaastane leping 
lõppes mais. Teatrist lahkub 
ta enda sõnul suure kahetsu-
sega, ent viha kandmata. 

Kuningas alustas 21-aastase-
na Estonias koorilauljana ja on 

seal töötanud lavastaja, oope-
ristuudio õpetaja, peanäiteju-
hi ja pealavastaja ametikohal. 
Ta nentis, et tunneb otsuse üle 
mõistagi meelehärmi. „Tahak-
sin olla fatalist ja filosoof, aga 
ma olen kitsa valdkonna mees 
– kui ooperilavastajale öeldak-
se Eestis, et hakka vabakutse-
liseks, siis on see paraku kurb 
iroonia,” märkis ta.

„Selles mõttes on siin loo-
gika olemas, et mulle anti 

võrsunud meile kaks solisti ja 
Vanemuisele üks.”

Kuninga sõnul mõistab ta 
ka teatri pragmatismi. „Me ole-
me etendusasutus, mitte kool. 
Oli tore rohujuuretasandilt 
näha, kuidas noored mõtle-
vad, ja teiselt poolt uurida, kui-
das neid mõtlema panna – sel-
lest, et see kõik katkes, on mul 
tuline kahju. Aga eks kogenud 
ooperikoolitajaid vajatakse ka 
mujal kui Eestis,” lausus ta. 1

väga vähe lavastusi – „Mees 
La Manchast” oli paar aastat 
tagasi, muidu tegelesin koo-
litamisega, mis mulle endale 
väga meeldis,” lisas Kuningas. 
„Ooperivaldkonnas on haridu-
se jätkusuutlikkus erakordselt 
oluline, eriti lauljate jaoks. 
Pean teatrijuht Aivar Mäed 
tunnustama, et ta võttis laul-
jate koolitamise teatri asjaks – 
mõne aasta eest oli kaheaasta-
ne ooperiakadeemia, kust on Neeme Kuningas

Elmar Kitse „Istikud” (1963) sai sõna otseses mõttes uue elu.
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