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Jass Kaselaan

«Jumala hääl»

Avatud 21. juulini Tallinna Kunstihoone galeriis

arvustus
indrek grigor
šelda puĶĪte
kunstikriitikud

Jass Kaselaan – 
kapten Nemo või 
Pheidias?

Jass Kaselaane skulptuuridel näib tavali-
selt olevat mingi tähenduslik külg. Sõnum, 
mille edastamiseks kunstnik oma teose 

on loonud. Ja kuigi see ei ole tingimata teos-
te olulisim tasand, algab ka alljärgnev analüüs 
just sellest kui kõige ligipääsetavamast tahust.

Kaselaane jumal on kõikjalviibiv, kuigi sa-
mas ka kergelt müstiline «tehniline asi». Ju-
mala häält püüdev antenn kunstihoone gale-
riis meenutab laeva. Noa laeva? Ja helifooni 
põhjal võiks end kujutada kapten Nemo Nauti-
luse masinaruumi. 

Need ei ole Kaselaane loomingu konteks-
tis juhuslikud ega ootamatud paralleelid. Al-
keemiliste lahenduste lembus ja huvi usuküsi-
muse vastu on olnud ka kunstniku varasema-
te näituste keskmes. 2011. aastal ehitas ta Ho-
busepea galeriisse igiliikuri («Valgus on meie 
jõud») ja 2012. aastal püstitas Tartu Kunstimaj-
ja kiriku («Aed»).   

Näituse «Jumala hääl» keskme moodustab 
hiiglaslik tehniline seade, mis vahendab juma-
la häält. Paralleelid kuldvasikaga on siin väga 
kerged tekkima. Jumal on kõikjalolev ja kõik-
võimas, ent ikkagi – või seda enam – oleks vaja 
meediumi, läbi mille ta saaks meiega kõnelda.

Galerii esimest saali täitev antenn on lii-
ga suur, et olla tervikuna vaadeldav. Kuid see, 
mis esmapilgul võib tunduda ebaõnnestumise-
na, on Kaselaane varasemast loomingust tut-
tav võte, kooskõlas näitust moodustava masi-
na sisu ja esteetikaga. 

Erinevalt näiteks kineetilisest kunstist, 
mille eesmärgiks on vaataja kaasamine, lüli-
tab Kaselaan oma teostest vaataja teadlikult 
välja. Puhtformaalsel tasandil ta justkui igno-
reeriks asjaolu, et teosel üldse vaataja on. (Ol-
gu rõhutatud, et see on autori poolt teadlikult 
juhitud kogemus.)

T inglikult võib näitusel esitatud seadeldist 
vaadelda kui sõgeda leiutaja kinnisideed. 
Ning selle rõhutamiseks ei ole paremat 

võtet kui muuta see hoomamatuks, teosena es-
mapilgul vaadeldamatuks. 

Samas tekib ka kaudne ja kummaline pa-
ralleel seitsme maailmaime hulka kuuluva 
Zeusi skulptuuriga (Pheidias), mis hõlmanud sa-
muti suurema osa templist, mis seda ümbritses. 
Kuivõrd suurus on suhteline, peab selleks, et si-
su mõjuks monumentaalselt, ümbritsevat ruu-
mi olema vähe. Ja et seade mõjuks müstiliselt, 
ei tohi selle mehhanism olla eksponeeritud – 
see paikneb mustas kastis galerii seina ääres.

Kaselaane teoste maskuliinsus, mis kõiki küla-
lisi ilmselt ennekõike rabab, ei tulene mitte meh-
hanismi esitamisest esteetilise objektina, vaid en-
nekõike autori sisulistest valikutest ja teoste üld-
vormilistest iseärasustest nagu suurus ja viimist-
luse rohmakus. Ent samas: kui liikuda galerii ta-
gumisse ruumi, mille seina katab hiiglaslik maal, 
ilmneb Kaselaane teoste maaliline pale.

Must ühevärvilisus on iseenesest kõnetu, 
kuid pinna suuruse tõttu muutub selle tumm 
tekstuur poeetiliseks ja aitab ka esimese saali 
metallirägas näha rohmakat ilu. Nii et kui Ka-
selaane loomingut kuidagi iseloomustada, tu-
leks rääkida plastilisest graafikast.

Siit see jumala hääl tulebki.  foto: peeter sirge

U us muusika on 
internetiajas-
tul kättesaada-
vam kui kunagi 
varem. Liigagi. 
Avastada mida-

gi vana ja unustatut on teistsu-
gune tunne, mis lisab muusika-
lisele elamusele salapära ning 
ajalugu, müsteeriumihõngu ja 
võimalust uue leiu kohta vähi-
maidki infokilde jahtides detek-
tiivitööd teha.

Üht sellist detektiiviseiklust 
Rootsi režissööri Malik Bend-
jellouli tänavu parima doku-
mentaalfilmi Oscariga pärja-
tud «Searching for Sugar Man» 
jälgibki – kahe Kaplinna fänni 
Stephen (Sugar) Segermani ja 
Craig Bartholomew Strydomi 
rännakut müstilise ja müütili-
se muusiku Sixto Rodrigueze 
jahtunud jälgedes.

Rodriguez, Mehhiko juur-
tega Detroiti muusik, salvestas 
1970. aastal albumi «Cold Fact», 
kettatäie lugusid, mida ta suit-
sustes baarides mänginud ja 
laulnud oli, plaadi, mis nagu 
erutunud produtsendid tollal us-

FILM. Oscari võitnud dokumentaalfilm elustab surnuks usutud muusiku.

Inimene müüdi tagant
kaarel arb
reporter

arvustus kusid, teeb Rodriguezest super-
staari, suurema kui Bob Dylan.

Album ilmus ja jäi allahind-
luskorvidesse vedelema. Huvi 
oli null ka järgmise, aasta hil-
jem ilmunud «Coming from 
Reality» vastu. Plaadifirma loo-
bus Rodriguezest ja Rodriguez 
muusikast. Lugu, milliseid on 
miljoneid.

Lõuna-Aafrika superstaar
Miks aga film just Kaplinnast 
alustab? Sest lugu läks Rodrigu-
eze teadmata edasi, tema esik-
plaadi koopia jõudis müstilisi 
teid pidi Lõuna-Aafrikasse, kus 
piraatkoopiate abiga sai Detroi-
ti poolkodutust muusikust su-
perstaar. Kohalikud plaadifir-
mad andsid tema plaadid uuesti 
välja ning hinnanguliselt müü-
di neid umbes pool miljonit ek-
semplari.

«Searching for Sugar Man» 
haarab kinni Lõuna-Aafrikas 
levinud Rodrigueze müütidest, 
mille kohaselt sooritas ta juba 
1970ndatel enesetapu. Kuidas 
täpselt, selles uskumused lahk-
nevad ning film toob need lood 
kõrvuti ekraanile. Vaataja, kes 
lauljast midagi kuulnud pole, 
jääb kõike uskuma, kuni laua-
le lüüakse uued faktid – Rod-
riguez olevat elus ja terve ning 
tegevat endiselt Detroitis ehi-
tustöid.

Filmi pealkiri annab osali-

selt ette ka sisu – fookuses ei ole 
niivõrd Rodrigueze isik ja elu, 
kuivõrd tema otsingud. «Sear-
ching for Sugar Man» otsib Ro-
drigueze jälgi koos Lõuna-Aaf-
rika fännidega, lähtudes vaid 
teadmistest, mis neile teekon-
na alguses kättesaadavad on.

Nii on kõrvale jäetud ka 
fakt, et 1970ndate lõpul ning 
1980ndate alguses osati Rodri-
gueze muusikat hinnata ka näi-
teks Uus-Meremaal ja Austraa-
lias. Viimases tegi ta ka mitu 
kontserttuuri ning ilmutas li-
ve-albumi. 

Filmi vaatepunktist polegi 
see oluline – tähtis on, et vaa-
taja teeb Rodriguezega sarna-
sel moel tutvust Lõuna-Aafri-
kaga. Kõigepealt on muusika, 
siis hägusad fotod, siis müüdid 
ja legendid ning alles lõpuks ai-
na selginev ajalugu.

Kuhu kadus raha? 
Ka vaatajale peab alguses mõju 
avaldama vaid muusika, mida 
tutvustab tulihingeline fänn. 
Nii nagu muusika tollal leviski. 
Ning muusika saab hakkama, 
hoolimata aukartustäratava-
test võrdlustest Dylani, Elvise 
ja Biitlitega, kellega Rodri guez 
usuti Aafrikas täiesti võrdne 
suurus olevat.

Need võrdlused võiksid aas-
takümneid hiljem kõlada nae-
ruväärsete tühjade sõnakõlk-
sudena, kuid Rodrigueze muu-
sika, mis filmis igal sammul 
kõlab, tõestab end ja oma staa-
tust. See muusika võiks olla, ja 
«Searching for Sugar Manis» 
ongi, samal pulgal Dylani ning 
teiste sama aja tippudega.

Film mängib vaatajaga, sü-
vendades Rodrigueze müütili-
sust, pannes alul uskuma, et ta 
ongi aastakümneid tagasi vä-
givaldselt iseenda käe läbi sur-
nud, olgu siis end maha lastes 
või põlema pannes. Lumma-
vad animeeritud stseenid ehi-
tavad müüdi ümber pildi hägu-
sast elust räsitud linnas, kor-
duvad muusikalised motiivid 
ning üksikud tuhmunud fotod 
hoiavad vaatajat kinni tundes, 
et me oleme tunnistajaks traa-
gilisele loole, mille lõpp ei saa 
olla õnnelik.

Otsingud viivad Rodrigueze 
jälgedes Ühendriikidesse, jäli-
tades raha, mis Lõuna-Aafrika 
plaadimüügist ju ometi Rod-
rigueze suunas liikuma oleks 
pidanud. Otsinguil pinnitak-
se produtsente ja plaadifirma-
tegelasi, lõbusaim neist plaa-
difirma boss Clarence Avant, 
kes raha teekonnast midagi ei 
tea ega teada taha. Olgu rahaga 
kuidas on, Rodriguezt peavad 
kõik kadunud geeniuseks, te-
ma muusika ebaedu aga müs-
teeriumiks. 

Film jätab oma kangelase 
pärast leidmist ning Aafrika-
tuuri taas tööellu, lugu elab pä-
rast filmi lõppu ning filmi toel 
aga edasi. Oscariga pärjatud fil-
mi järelmõjuna on Rodrigueze 
albumid taas välja antud, ta on 
esinenud telesaadetes ja festiva-
lidel, tänavu näiteks ka maine-
kal Glastonbury festivalil. En-
diselt ümbritseb teda aga filmi 
abiga Aafrikast maailma levi-
nud müüt, ta tuleb, annab kont-
serdi ning sukeldub siis tagasi 
salapärasse.

«Searching for Sugar 
Man»
Režissöör Malik Bendjelloul

Rootsi-Suurbritannia 2012

Alates 19. juulist Tallinna 

kinodes Sõprus ja Coca-Cola 

Plaza ning Tartu kinos Ekraan

Filmi järelmõjuna on 
Rodrigueze albumid taas 
välja antud, ta on esinenud 
telesaadetes ja festivalidel.

Rodriguez, tema see on – laulja, keda võrreldakse Bob Dylani endaga.  foto: hal wilson / sony pictures classics


