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Väikeste asjade
metatähendused
anu tuoMineni näitus „igijää“ tallinna
Kunstihoone galeriis kuni 21. II.

Kõlab ehk liiga bravuurselt, kuid arvan, et
soome kunstniku anu tuomineni näitus „igi-
jää” on üks parimaid kontseptuaalse kunsti
väljapanekuid, mida eestis on sel sajandil näh-
tud. Installatiivse skulptuuri meistrina oskab
ta kõige tühisematele olmeasjadele ja preten-
sioonitutele objektidele anda kuhjaga varja-
tud tähendusi, panna need sümboliseerima
midagi enamat kui asja enese labane eksis-
tents, ehitades näitusesaalis üles metafoorse
kummalise suhtevõrgustiku.

Sealjuures hindab Tuominen – kui vaadata
tema loomingut soome tehniliseltüliviimistle-
tud skulptuuri ja installatsioonikunstikonteks-
tis –ka teose esteetilist külge, mida ideekunsti
juures liigagi sageli alahinnatakse.

Tuomineni mõtlemine on pildiline, tema
meetodiks on tüpologiseerimine. Need kaks
karakteristikut torkavad näitusel kohe silma.
Kuigi Tuominen töötab nö pehme kujundi
kaudu ja tema huumor on pigem paitav kui
hammustav, pole talle võõras ka flirt sürrea-
lismiga. Aga see sürrealistlik noot on tema
kujundikonstruktsioonis delikaatne allhoo-
vus, midagi, mis paratamatult kaasneb leebe
absurdiga.

Muidu seisab Tuominen ikka kahe jalaga
maa peal: väliselt sarnane vorm/imago lubab
tal serveerida oranži lõngakera apelsinina ja
pajalappide kuhja pannkookidena ning panna
vaataja suunurgad kerkima.

ent sõnumi tugevus seisneb massiga löö-
mises, ansamblis, üksikobjektidena taandu-
vad Tuomineni tööd tihti ühetähenduslikeks
visuaalseteks naljadeks, kurioosumiteks.

Äravisatud träni, kuivanud oksakesed,
täikalt leitud vanadarmsad asjakesed, iga-
sugu praktilised second-hand’i müügiartik-
lid, kulunud käsitöötooted, narmendavad
kudumid, värvi ja kuju järgi sorteeritud
pliiatsid ja villased sokid ning muidugi lõn-
gakerad – Tuomineni lemmikmaterjal – ins-
pireerivad kunstnikku lõputult korrastama
kaost enda ümber ja andma maailmale seni-
sest erinevaid sentimentaalseid tähendusi.
Sellega erineb ta põhimõtteliselt oma põlv-
konna teisest väljapaistvast soome kontsep-
tualistist Jyrki Siukonenist, kes püstitab igas
oma installatsioonis keerulise filosoofilise
probleemi. Kuid seal, kus Siukonen otsib tar-
kade kivi, defineerib Tuominen olemise män-
gulist kergust. Ta näib ütlevat: vaadakem elu
mängiva inimese positsioonilt, vaadakem, kui
lihtne on simuleerida tegelikkust ja manipu-
leerida materjaliga, ilma et inimlik puudutus
ja rõõm asja olemusest kaotsi ei läheks ning
etsünniks ka kunst. Ars Fennica auhind on saa-
dud õige asja eest.
HarryLiivrand

Installatsioonid „Peakapsas” ja „Apelsin ja
porgandid”, 2010 (2005).

JAANUS HEINLA

Kalendriga ja
kalendrita

ANDRUS JOONASE ja SIRAMI ühisnäitus
„inimarengu aruanne” tartu kunstimajas
20. i – 14. ii.

Andrus Joonase ja Sirami ühisnäitus kujutab
enesest ennekõike kunstnike enesearengu
aruannet. Väldin alljärgnevalt teadlikult püüet
sõnastada aruande järeldused, keskendun
selle asemel hoopis Joonase ja Sirami aruan-
nete kontseptuaalsele kõrvutamisele, ees-
märgiga tuua esile kunstnike omamütoloogia
kujutamise ideelisformaalsed erinevused, mis
küll latentselt, aga ehk siiski aitab mõtestada
näituse pressitekstis viidatud kunsti kui meto-
doloogia eripära.

Siram mõõdab aja kulgu ja jaotab elu-
loolised sündmused etappidesse, kasutades
jaotusprintsiibina kalendaarset aega. nii kan-
navad neljaosalise sarja autobiograafilised
natüürmordid pealkirju: „1982–1988 / 14–20”,
„1989–1995 / 21–27”, „1996–2002 / 28–34 ehk
7 aastat õnnelikku armastust” ja „2003–2009 /

35–42 ehk 7 aastat õnnetut armastust”.
Joonas aga on loobunud kalendrist, loo-

budes 2000. aastal demonstratiivselteluloost.
Akt, mis kutsub esile teatava skepsise, sest
ennekõike näib tegemist olevat kunstniku
labase katsega institutsionaliseeritud kunsti-
ilmale trääsa näidata. Kunstniku edasised
kommnetaarid samal teemal annavad aga
siiski alust oletada, et Joonase otsuse taga on
isiklik äratundmine, et kronoloogiline loetelu
nö CVkõlbulikest tegemistest ei võimalda
järeldusi loodud teoste suhtes: „Novembris
2007 olin valmis endale tunnistama, et elada
dogmaatiliselt ja kompromissitult ilma CVta,
on sama kui elada ainult CV nimel. Järeldus.
elamisel CVga või CVta ei ole olulist vahet,
kuivõrd mõlemad on illusioonid ja ei väljenda
ega ka kinnita seda, kes ma tegelikult olen”.
Puhtisikliku manifestina omandab see CVst
loobumine eriti aruandenäituse kontekstis ka
tugeva sisulise väärtuse. Joonas ei ole loobu-
nud otseselt CVst, sest elulooliste andmete
loetelu 2000. aastani oli näitusel eksponeeri-
tud, vaid oma elu edasisest reflekteerimisest

institutsionaliseeritud sündmuste krono-
loogia alusel, kuigi tema teosed on endiselt
dateeritud jaAledoiad numereeritud.

Kronoloogilise maailmapildi kaudu on
Siram seotud ka eelmiste ja järgmiste põlve-
dega, mida väga piltlikult kujutab perekonna-
maal „Karma” (2008). Generatiivne järjepide-
vus tähendab aga ka karmavõlga ja sotsiaalset
positsiooni, mis Sirami puhul väljendub femi-
nistlikus kriitikas naisena sündimisega kaas-
neva rollitaaga vastu. See kajastub väga otse-
selt performance’i dokumentatsioonis „Sus-
pense/Rebirth” („Pinge/Taassünd”, 2006), kus
võrdlemisi vaevarikka protsessi järel õnnestub
kunstnikul end vabastada grillirestidest val-
mistatud voorusevööst. Joonase jaoks aga ei
ole areng mitte võitlus, vaid seisundimuutus,
mis leiab aset läbi saabuva valgustuse. Piltli-
kult öeldes: kui Siram püüab läbi lõigata kõik
kütked ja vabastada end ahelaist ehk võitleb
sõnastatava eesmärgi eest, siis Joonas seisab
ja ootab, kuni välk lööb „piksevardasse” ta
kuulsal kuldsel kiivril, kuhu on kirjutatud „Per-
formance artefakt” (2008–2010).

Siram töötab õhtumaises mõttes perso-
naalse dokumentalismiga, fikseerides sümbo-
litekaudu üldistatud narratiivseid situatsioone
maali pinnale. Suisa kanooniline liigutus selles
suunas on juba mainitud neli natüürmorti (ehk
surnud asjade kogumit), aga ka ajalehevälja-
lõigetest kollaaž „mul ei ole saladusi” (2003).
Joonase seeriad „Südame laul” (20082009) ja
Kunstimaja näituseks valminud „meeste laul”
(20092010) toimivad aga märksa teistsuguse
loogika alusel. Narratiivse taotluseta seeriate
elemendid hoiavad kujunditevahelist dünaa-
mikat alal, fikseerimata sealjuures ei algust
ega lõppu. Tegemist ei ole arengustaadiumide,
vaid transformatsiooni kui sellise markeerimi-
sega.

näilises vastuolus eelmarkeeritud vastan-
dustega on Kunstimaja suure saali „avaseina”
vasaku külje hõlmanud Joonase maal „Teekond
kadunud linna” (2008), kus teekonna lõppees-
märk, linn, on vägagi konkreetselt kujutatud ja
seega fikseeritud. Sellest paremal paikneb aga
Sirami suur sugupuujada „Karma”, mis eelda-
tavasti lõplik ei ole. Siiski on siit kumav vastu-
olu vaid näiline, sest Sirami karmaraja liikmed
on kõik ise fikseeritud, eneseküllased subjek-
tid oma sünnist surmani kulgeva eluga. Nad

sõltuvad küll eelkäijaist ja neil on mõju järel-
tulijaile, kuid oma saatuses on nad sõltumatud
ja lõplikud. ning Joonas ilmseltkeelduks linna-
jõudmist käsitlemast sihtmärgini jõudmisena
ning tooks fikseeritud kujundi kasutamise
ettekäändeks kunstniku enese ja/või vaataja
võimetuse valgustatust muudmoodi kujutada
ja/või mõista.

Lõpetuseks märgin, et nii paradoksaalne,
kui see ka tundub, ei tekitanud nende kahe
mitte ainult kontseptuaalsel tasandil, vaid ka
vormikeele osas väga erineva kunstniku tööde
kõrvutamine ühisnäitusel mitte mingit tõrget.
Otse vastupidi: Kunstimaja II korruse saalides
valitseb tervikut loov harmoonia, mis ilmselt
tulenes mõistuspärasel moel niiSirami kui Joo-
nase väga suurtest kogemustest kujundajate
ja kuraatoritena. Teisisõnu, ei mingit muud
saladust kui lihtsalt väga professionaalne
kujundus.

Indrek Grigor

Siram. Voorusevöö, 2008.
INDREK GRIGOR

KOMMENTAAR

„Leonardo” ja „da Vinci” Kadrioru kunstimuuseumis
Kadrioru kunstimuuseum on ennegi ekspo-
neerinud koopiaid (näitus „meistriteoste
lummus. Koopia eestis 19. sajandil”). Sel
puhul öeldut (vt Linnar Priimägi, Puuduv
paradigma: klassitsism. – Sirp 16. xii 2005) ei
pruugi siin korrata. nüüd on koopia taas päe-
vakorral seoses leonardo da vincile omista-
tava nn Lucania autoportreega.

Leonardot on üldse palju kopeeritud:
meenutagem „Mona Lisa” loendamatuid
paljundusiteisendusi (vt Linnar Priimägi,
Leonardo da Vinci „mona Lisa”: manerist-
lik portree. – SL Õhtuleht 28. iV 2001). Kuid
mida demonstratiivsemaltkoopiad originaa-
list kaugenevad (salvador dalí vuntsidega
Gioconda!), seda tungivamalt osutavad nad
algupärandile. Mitte ükski jäljendus ei pääse
Leonardo küljest lahti, samal ajal kui tema
kaasaegne Michelangelo suunas oma matki-
jad endast mööda minema ja maneristlikku
dekadentsi langema. Leonardot kopeeri-
takse, Michelangelot utreeritakse.

Tõsiseltvõetav kunstiteadlane peab mui-
dugi nentima: kas Lucania portree on origi-
naal või mitte, seda pole võimalik tõsitea-
duslikult kindlaks teha. (Mida tähendab, et
ladinakeelset teksti pinxit mea „võib mõista
kui „maalitud minu poolt”? Kuidas küll?) Kõik
ekspertiisid annavad tühipaljaid oletusi, mille
tõenäosuse protsent sõltub üksnes oletaja
autoriteetsusest. Siis peaks ülim otsustusõi-
gus vist kuuluma paavstile. Tema on Vatikani
kollektsioonide omanik ning ilmeksimatu
pealegi – öelgu oma sõna.Roma locuta, causa
finita. Kui ta selle pildi ära ostab, on ehtne, kui
ei osta, siis ei ole. Küsimus pole ju teaduslik,
sest teaduslikult seda lahendada ei anna.

Kultuuripsühholoog huvitub muust. Mis
toimub nende inimeste psüühikas, kes nüüd
5. – 12. veebruarini massiliselt Kadrioru lossi
voorisid – mõned koguni esmakordselt elus
– toda oletust vaatama? niisugune rahvatulv
meenutab kangesti 1960. aastate eestlas-
konna palverändu botaanikaaeda öökunin-
ganna juurde (vt Linnar Priimägi, 20. sajandi
eesti mütoloogia. – Akadeemia 2004, nr 2,
lk 353–392) või 1987. aasta „rahvamatka
emmanuelle’i maile”. mis väärtus pani rahva
seekord liikuma? Propagandatehnikate
õppejõul oleks seda kasulik teada.

Kaubamärk „Leonardo da Vinci” koosneb
kahest poolest. Esimene pool, „Leonardo”,
väärtustab kaupa, s.t kunstiteost, toda maali
kui kiretut eset, misvaevalt et kuigivõrd muu-
dab või rikastab senist arusaama tolle renes-
sansikunstniku loomingust. Kaubamärgi
teine pool „da Vinci” aga seostub muidugi
dan browni populaarse, harimatult pealkir-

jastatud põnevikuga, millel õieti pole tolle
renessansikunstnikuga üldse mitte mingit
pistmist (vt Ants Juske, „da Vinci kood” – best-
sellervõi keelatud kirjandus? – Postimees 18.
VI2005). Just see, ja mitte kunstiteadmus, on
Lucania brändi imagoloogiline potentsiaal.
Inimesed tulid läbi elama „da Vinci koodi” ja
kaifisid just selles vaimus Orest Kormašovi
kriminalistlikke seletusi pildi juurde. CSI!
Sõrmejälg! mis sest, et „vägagi tõenäoline” –

ikkagi ehtne!
Ehtsuselamust nimetas Walter Benja-

min kunstiteose „auraks”. Aura ei ole mitte
unikaalsus, vaid just nimelt ehtsus. Küsi-
muse, kas Lucania portree on unikaalne või
koopia, varjutab tolle maali ehtsuse elamus,
aura. Kui unikaalsus on absoluutne kvaliteet
(objekt kas on ainuline või mitte), siis ehtsust
saab evida rohkem või vähem. Seda erine-
vust mõõdabki benjaminil „aura” (vt Linnar
Priimägi, Klassitsism. Inimkeha retoorika
klassitsistliku kujutavkunsti kaanonites, i – iii.
Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2005, lk 282–285).
Piltlikult öelda: ehtsust nagu raha saab olla
vähem või rohkem – ning „aura” on selle
„raha” kurss, mis tõuseb või langeb. Kadrioru
kunstimuuseumisse läinud inimesed olid
valmis eesti kroone vahetama Lucania port-
ree ehtsuskursiga. Ükskõik, kas originaal või
koopia – ehtne ikkagi! ehtsa sõrmejäljega!

Sel taustal oleks sobilik meenutada, et
meie endi omandis on palju tähtsam, maa-
ilma kunstiloos tõepoolest unikaalne teos,
bernt notke „Surmatants” niguliste kirikus.
Lucania portree on selle kõrval nagu kuuri-
sara gooti katedraali kõrval.
Linnar Priimägi kultuuripsühholoog

LINNAR PRIIMÄGI
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