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Samalaadseid küsimusi kunstniku
rollikohta tekitavad ka Eve Kase jaTõnis
Saadoja tööd.Kohatud küsimused võibolla.Eve Kase totaalnekatsekõikKäsmu
inimesed üles pildistada ajab algul segadusse: seinal ongi inimpildirida ja kõik.
Mõtisklen, kas oma kodukoha sama projekt kõnetaks rohkem: kui kõik Kuressaare näod, paljud neist tuttavad, ühest
albumist vastu vaataksid, siisehk tekiks
rohkem emotsiooni. Tõnis Saadoja fotodelt maalitud ..Kodulinn Tallinna” vaated kõnetavad mind rohkem. Ei teagi,
kas põhjus on alateadvuses säilinud
ideaal, et õige kunstnik valdab kõvasti
käsitööoskusi ja väärt teosesse on pandud palju tööd, või toimivad siin siiski
ka mõned salongikõlbulikumad põhjendused. Igatahes on pealinnakohavaimu
tagaajamist Saadoja käe läbi huvitav
vaadata. Tallinna eklektikalon juammu
linna näo määramisel märksa suurem
roll kui klassikalistel postkaardi- või
akvarellivaadetel.
Näituse uusim teos, SiljaSaarepuuu
ja Villu Plingi „Maal" haakub teiste töödega ehk veidi vähem, aga ääremaa
teema oli siin lustakalt kohal ja tehniliseltpõnevalt lahendatud. Vaadates
miniatuurse puuriida peegeldustkumeralpinnal, hüppas otsekohe pähe „Eesti
kumerpeeglis.
matus”.Eestielu
projekt
Totaalne

Näituse tehnilineteostushaakub EKKMi
olemusega: väga professionaalne ruumikujundus, totaalsevalgeruumi loomine
kribukrabu-galeriisse, mahukad
ja sisutrükimaterjalid
ning
kad
tasemel graafiaga
pungilik
disain,
line
ka
suhtumine

pisiasjadesse.
Väga palju annab

..Kohatule” juurde
Kumu hariduskeskusega koostöös lustisid õpilased näitusel
ja loengul, paljud ilmselt esmakordselt
ninapidi nüüdiskunstis. Päev pärast
avamist pidasid kutsutud lektoridkoha
ja ..Kohatuga”haakuvatel teemadel ka
täiskasvanutele suurepärase miniloengu. Jaak Tomberg kõditas saarlaste
eneseteadvust, andes ajaloolis-teoreetilise ülevaate utoopia saarest ja ideoloogia mandrist, millevahelist lahte/kraavi
tuleb aiva kaevata ja kaevata, sest eks see
kipub kinni kasvama. Tanel Randerilt
on näitusel väljas ka fotoseeria „Decolonize This” ehk siis„Dekoloniseeri see”.
Kui fotod kunstnikust Raadil, käes silt
„Dzhokhar Dudayev Street / Airport”,
jäid taustateadmiseta ehk häguseks,
siiskaasnenud loeng joonistas laia ja
kõrvalprogramm.

usutava

pildikoloniseerimisprotsesside

jätkuvast
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KOHAL

toimimisest üle ilma, mille üks

ongi kunstniku performance'il ja

näide
fotodel viidatud Tartu ja Raadi ajalooliste
ülekirjutamine.
kihistuste
EKKM, pealinnas olete te juba möödapääsmatud, aga ka ääremaa vajab
teid!

töö
Installatsiooni
endiselt
iseloomustab
Kokkulangevusi
noore
kolme
isikunäitustes
installatsioonikunstniku

Han a Piksarve näitus

Kunstimaja
„Hea jahalg”Tartu

monumentaalgaleriis jaUllaJuske
näitus „Suurlugemine”väikeses
galeriiskuni 16.XI ning LiisiTamme
näitus„Töösse” TartuKunstimaja

monumentaalgaleriis3.-27.VII.

Indrek

Grigor

tuuri erinumbris on grupp skulptoreid,
kelle puhul on juba aastaid räägitud
uuest põlvkonnast, kunstikriitilises
mõttes kokkukuuluvana määratletud.
Jevgeni Zolotko, Jass Kaselaan, Edith
Karlson, Art Allmägi ning KrisLemsalu
jaEike Eplik (kes küll Kunst.ee kogumikku pole mahtunud) moodustavad
kunstnike ringkonna, keda Marie Vellevoog on iseloomustanud kui „kummaliseltisoleeritudfenomeni” (Estonian Art
2013, nr 2). Kuid nagu Vellevoog samuti
ära märgib, eiole see seltskondenam
uustulnukad, sest iga aastaga tuleb
juurde
tegijaid.
uusi
tõenäoline,
ettaas kujuneb
Ei tundu
väljamidagi sama terviklikku kui eelmises lõigus mainitud skulptorite seltskond, kuid ootamatuid paralleele võib
näha ka nooremate autorite seas.Alust
selleksannavad Tartu Kunstimajas kõrvuti eksponeeritud Hanna Piksarve ja
Ulla Juske isikunäitus „Hea jahalg" ning
„Suur lugemine". Nende kahega mõttelises seoses kaasan artiklisse ka Liisi
Tamme selleaasta kevadel samuti Tartu
Kunstimajas toimunud näituse „Töösse".
Kolme autoritühendab lisaks EKA
õpingutele (Piksarv ja Juske skulptuuri,
Tamm klaasikunsti osakonnas) ning
sellest tingitud lähedasele tutvusele
kummaline kinnisidee, mis puudutab
tööd. LiisiTamm mõõtis arvutihiire
liikumist kaheksatunnise tööpäeva
jooksul,Hanna Piksarv hööveldas ja
lihvispaar ruumi küttepuid, Ulla Juske
luges üle ning pani kirjakõik asjadoma
ema majas. Kunstnikelt nende tegevuse järele pärides jääb sellekinnisidee
motiiv ähmaseks. Tundub, et tegemist
on erineva lähtepunktiga, kuid järeldused, milleni jõutakse, on sisuliselt sarnased. Töö tähendab neile abstraktset
jaabsurdset, mehaanilist kordust. Ning
kuigi autorite töö iseloom ja eesmärk
pole sama, näib töö funktsioon kõigil
juhtudel olevat rahutuse kanaliseerimine. LiisiTammele võrdub töötegemine otseseltrahateenimise ning sedakaudu täisväärtuslikuühiskonnaliikme
seisundiga- enesega hakkamasaamisega. Näitust „Töösse” iseloomustas
autor seinatekstis kui palgatöö kõrval-

produkti.

Hanna Piksarve

halgude

(või silitamine,nagu

lihvimine

autor ise oma

või otsese eesmärgita tegevusena: „Ehk
eiolegi vahet, mida hoolega teha. Peaasi
et oleks hoolt," kirjutab Piksarv näituse
saatetekstis.Kuid haluhunniku kõrvale
galeriipõrandale valatud 60 kilogrammi
tina („Minu õnn”) ning muinasjutt, kus
vanapagan jätabvanematele pärislapse
asemele jonnaka puulapse (kelle eest
vanemad ennastsalgavalt hoolt kandsid,
kuni põgenema pääsenud pärislaps ta
pikemata

ahju viskas), viitavad,

et tege-

ei ole pyrhosliku

mist
töökultuse kriitika
või lihtsaltkompulsiivse käitumise, vaid
otsimisega.
lunastuse
Ulla Juske „Suur lugemine", mille
raames ta on üritanud kõik kodus olevad asjad kategoriseerida jakirja panna väidetavalteesmärgiga saada teada, mis
on kapis -, tundub välismaal õppiva ja
elava emigrandi soovina taasluua kontakt koduga. Kunstniku jamaja suhte
traumaatilisusele viitabmaja esitamine
nukumaja fotona - tegemist on fiktsiooniga. Ning mälu olulisusestannab tunnistust unenäoline video kunstnikust
klassikalises tütarlapsekleidis maja
aknast
sisse
ronimas.
Peale sisulise kokkulangevuse
mehaanilise töö kujul hakkavad kolme
kunstnikku kõrvuti vaadates silma ka
formaalsemad paralleelid. Nii on kõigi
autoriteteosedolemuslikultdokumentaalsed. See eristab neid sissejuhatuses
mainitud Eesti noore skulptuuri lipulaevana esitatavast autorkonnast, kelle
narratiivid on ennekõike fiktsiooni iseloomuga. Hiire liikumise salvestamise
kõrval oliLiisiTamme näitusel eksponeeritud ka kaks raamatut, mis sisal-

davad

graafikuid TTÜ

viidud kunstniku

suse

aju

Hanna Piksarve installatsioonis
„Hea ja halg” ei ole tegemist pyrhosliku
töökultuse kriitika või lihtsalt
kompulsiivse käitumise, vaid lunastuse

otsimisega.

Indrek Grigor

võrdlemisi monumentaalse

grafiidi-

laigu.

Kolme autori Hanna Piksarve, Ulla
Juske jaLiisiTamme tööde emotsionaalses palges on omajagu erinevusi. Piksarv
on poeetiline,Juske tundub märksa
kalkuleeritum, mis hakkab ennekõike
silma näituse ülesehituses.Olenemata

EGGi laboris läbi

mängulistest kujunditest - nukumaja,

elektrilise aktiiv-

trükimasin, kalasilmaefektiga lääts,

mõõtmistulemustega töötegemise

situatsioonis.UllaJuske näitusemonumentaalseim osa on pikale paberirullile
trükitud nimekiri kõigist asjadest, mis ta
majast leidis. Ning Piksarvel on tähelepanu keskmes objekti loomiseks panustatud töö ise,mis teeb haluhunnikust
tehtud
töö
tõestuse.
Tõenäoliselt täieliku juhusena, kuid
paralleelide otsimise kontekstis paratamatult silma torkava kokkulangevusena viitan kõigi autorite loomingus esinevale n-ö graafiliselemustale augule.
LiisiTamme kaheksatunnise tööpäeva
jooksul salvestatud arvutihiire liikumiselmoodustuva rägastikuga sarnaselt
oliUlla Juske koondanud 2013. aastal
Hobusepea galeriis oma isikunäitusel
„Kuidas tunda ära terroristi?”„Aktuaalse
kaamera” kolme kuu uudiste pealkirjad
ühele ekraanile, nii et neistmoodustus
musta auku suubuv risoom.NingHanna
Piksarv jalutab teoses „111 km” pliiatsit
piki kuuemeetrist galeriiseina vedades
sõgeda loomaaia-looma kombel 111km

läbimille saab vaadata unenäolist videot
aknast majja tungivast kunstnikust -,
mõjub näitus oma kujunduse tõttu valge
kuubi steriilsetolukorda rõhutavana.
Identses formaadis raamitud fotod
ripuvad perfektses reas. Asjade nimekiri
on trükitud ja alfabeetilises järjekorras.
Hanna Piksarve teosed on märksa isiklikumad, mingis mõttes soojemad: puuhalgude lõhn galeriis,moraali esitamine
muinasjutu kujul, õnnevalamine... Liisi
Tamm jõudis aga süsteemse lähenemiseni,kus numbrid ja graafikud ei ole
enam pelk kinnisidee, vaid kus kvaasiteaduslikmeetodkannabkasisu.
Isegikui eeltoodud seostenägemine
kolme autoriloomingu vahel on kantud
vaid kriitiku ambitsioonist nimetada
{või on see hoopis kriitika funktsioon?)
ning mingit uut suuremat, iseseisval
enesekirjeldusel põhinevat tendentsi ei
kujune, on sellegipoolest küllaltpõhjust
uskuda, et skulptuuri taaselustumine ei
jääühe sõpruskonna keskseks suletud
fenomeniks.

