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praegu ainult tuleviku suunas. Samas on nad
meelelaadilt väga traditsioonilised konfutsianistid. Tulemuseks on üsna neurootilise koega
konservatiivne futurism.
Tänu konfutsianismile väärtustavad nad
ülimalt kõrgelt teadust, haridust ja kultuuri,
see torkas silma igal sammul. Ma ei ole kusagil
näinud nii palju arheoloogilisi kaevamisi, nii
uhkeid muuseume ja ülikoole.
Pragmaatilisusele üles ehitatud eduühiskonna ning meditatsiooni, šamanismi
segu?
Ameerika tõi Koreasse kristluse, religioossest
elanikkonnast on kristlasi kaugelt üle poole,
lõviosas presbüterlased, mis on jagunenud seal
enam kui 60 vastanduvaks sektiks. Suurel hulgal on kohalike karismaatiliste juhtide ümber

tekkinud sekte. Mõned neist on käinud Eestiski
misjonit tegemas. Korea kristlus on väga agressiivne ja välistav, šamanismi, mis õitses veel
Jaapani okupatsiooni ajal, on see peaaegu välja
surunud.Budismi nügitakse järjest koomale.
Siiski on Koreas tohutult palju toimivaid

kloostreid. Mina külastasin kolme neist korduvalt. Kõik nad olid vaimustavad loodusarhitektuuri monumendid. Paik, kus vaimne kogukond
on oma keskkonda painutanud paindudes,
elanud sajandeid tundlikus koostoimes loodusega, muutub väga ilusaks, teeb meele kergeks
ja annab jõudu.
Su fotod mõjuvad ka

vanamoodsalt ilusate,

isegi ülevatena. Milline on sinu suhe post-

modernistlikus esteetikas nii kirutud „ilu”
ja „ülevuse” kategooriatesse?
„Ilu” ja „ülevus” ei ole oma olulisusest mitte
vähimatki kaotanud. Väga hea, et poststrukturalistlikud voolud on baasväärtusi küsimärgistanud, dekonstrueerinud ja parodeerinud. See
on nagu pesupäev. Ega pesu sellepärast ära ei
visata. Niikaua kui inimene kogeb üleloomulikku, mis ei mahu põhjusliku ratsionalismi
pildile, ei kao metafüüsika kuhugi, ta lihtsalt
nukkub ja vahetab vorme. Need on metamor-

foosid.
Steven Hawking koostas mõni aasta tagasi
oma ratastoolis mõjukamate kvantfüüsikute
tekstide antoloogia. Pealkirjas mängis ta pisut
Shakespeare’i „Tormi” finaaliga ja pani kogumikule pealkirjaks „The DreamsThatStuff IsMade
Of” („Me tehtud oleme sest samast ainest, millest unenäod”). Samal ajal kui loodus-ja täppisteadused muutuvad järjest idealistlikumaks,
flirdib humanitaaria radikaalselt materialistlike
mudelitega. Veider vastassuunalisus. Sellel on
omad sandid mõjud. Kuna poststrukturalistlikus kaanonis on kõik väärtused relatiivsed ja
universaalseid ekvivalente ei tunnistata, siis on
tekkinud vaakumi täitnud vahetusväärtus. Kultuur ja haridus on muutunud turufundamentalistlikeks. Kõige mõjukamateks argumentideks
on edetabel, tiraaž, käive, kontaktihulk, populaarsus, efektiivsus ja kasum. Fondiprojektide
puhul kummardatakse abikõlbulikkuse liturgiat ja Exceli tabeleid.
Me oleme juba küllalt näinud ja saame
veel mõnda aega näha, kui magedat kultuuri
toodavad turunõudlus ja kantseliit. Õnneks on
kultuur samasugune asi nagu loodus, mis tabelitesse ei mahu ja valgub lõpuks igas suunas üle

äärte.
Mida on meil õppida hiina „Muutuste raamatust”?
Väga palju. Kõigepealt seda, et kõik muutub. Ei
ole midagi kindlamat sellest, et tänast tähtkuju
homme enam ei paista. Kui miski tundub väljakannatamatult värdjalik ja väär, siis pole mõtet
vaeva näha selle lammutamisega ta laguneb
niikuinii. Parem tekitada midagi teistsugust.
Põhjuslike seoste kõrval kehtib maailmas ka
rida teistsuguseid seoseid, mida tasub tundma
ja kasutama õppida. Sünkroonsed seosed on
sellised, mille puhul ei ole näha, mille tagajärg
nad on ja mida nad põhjustavad. Aga neid saab
arvesse võtta ja neid silmas pidades oma purjesid sättida.
Vastutuult ei ole mõtet sülitada, pärivoolu
–

pole mõtet ujuda.

Kuidas sa ennast „Läbipääsu” kontekstis
iseloomustad? Kuhu edasi lähed?
Kes seda teab. Muutun. Rooman rohujuurte
vahel ringi, nosin kõdu. Kui ilm pöörab parajaks, siis tuleb jälle nukkuda.
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Kalev Vapper lõpetab, õpetab, avab, hoiatab...
Indrek Grigor
Kiwa põhjendas 2008. aasta Vaala kevadisel
noortenäitusel Kalev Vapra ekspositsiooni
kaasamist järgmiselt: „Olen oodanud sellist
kunstnikku nagu Raidpere, Laimre või Kiwa,
kes esimesest tööst kehtestaks jõuliselt oma
kunstnikupositsiooni. Kalev Vapper on elav
sotsiaalne skulptuur, tema kunst on Kalev
Vapper ja kõik, mis temaga iganes juhtub”
(Sirp 9. V 2008). Sellega viitas Kiwa Vapra Tartu
kõrgema kunstikooli 2007. aastal kaitstud
lõputööle „Kalev Vapper lõpetab kooli”, mille
žanri määratluseks oli autori enese sõnul sotsiaalkollaaž, ja sellele järgnenud kuraatoriprojektile „Kalev Vapper õpetab koolis” (22. I –9. II
2008 Y-galeriis). Viimase pressitekst ennustas
veel kahtlevalt ja küsimuse formaadis tulevikku: „Ja kui juba teine osa tuleb, ei või iial
teada, mitu järge veel ilmavalgust võib näha
kas tegemist on triloogia, epopöa või millegi
kolmandaga? Võib-olla võtab teos aga omaks
koguni seebiooperliku vormi ning kestab kirgliku ning intriigiderohke sarjana terveid aastakümneid?! Isegi peategelase (ehk siis ühtasi
ka autori) surm ei pruugi sellele lõppu tuua
(meenutage kas või Sherlock Holmesi lugusid!). Piltlikult öeldes võib Vapper Kalev ikka ja
jälle hauast välja ukerdada ning oma seiklusi
jätkata. miski ei peata teda!” Internetis leiduv
mõnevõrra uuem enesekirjeldus ütleb aga
juba resoluutselt: „Tegelen katkematult oma
mammut-protsess-teosega Kalev Vapper elab
rahulikult oma imelist elu”. Teosele on plaanitud automaatne järg „Kalev Vapra surm ja
matused”, millele omakorda järgneb triloogia
kolmas ning pikim osa „Kalev Vapper on surnud. elagu Kalev Vapper!”. Viimase käigus leiab
aset minu maiste jäänuste lagunemine ning
taastärkamine taimedena.”
Vapra võrdlemine Laimrega on küll mõnevõrra pingutatud, aga selles on oma loogika.
Mõlemad töötavad väga enesekeskselt, assotsiatiivse võtte põhiselt ja reaktsioonilisest
lähtepunktist: Laimre räägib kahtlemisest kui
meetodist, Vapper viitab reflekskunstile kui
kunstilisele praktikale, mis põhjustab fikseeritud väärtushinnangutes nihke (Õpetajate
Leht 28. I 2011). nende kahe põhiline erinevus
on, et kui Laimre töötab poliitilise ja sotsiaalse
provokatsiooni vormis, positsioneerides end
provokaatorina, kes manipuleerib tähendusvälja domineerivate elementidega, siis Kalev
Vapra tegevus toimib märksa banaalsemal
argisuse tasandil. Viimane iseloomustab üldi–

KUNSTIÕPETAMINE

-

–

Kalev Vapra juhendatud ebaõnnestunud
suvepraktika ja seda ebaõnnestunult
kirjeldanud Y-galerii väljapanek „Kalev
Vapper hoiatab. Porkuni on jõudnud
Y-galeriisse” omandas martüüriumi oreooli.
"Porkuni preili”: fotograaf Kristiina Kurg,
modell Maris Savik, mõlemad tudengid
pidasid vastu Kalev Vapra inimkatses ehk
suvepraktikal Porkunis.

MIDA OODATA NÜÜDISKUNSTILT?

EKA õppetoolide juhatajad kõnelevad nüüdiskunsti õpetamisest (vt algus Sirbis nr 5).
Seekord on sõna vabade kunstide teaduskonna animatsiooni osakonna juhatajal
Priit Pärnal.

Palun tooge välja kolm olulist momenti,
mida nüüdisaegse kunsti õpetamisel tuleb
silmas pidada. Miks?
Kas EKA praegune õpetussüsteem toetab
noorte kunstnike (tudeng on ju seda) arengut ning edaspidist iseseisvat tegutsemist
nüüdiskunstiväljal? Kui ei, siis mida EKA
õpetamisviisi juures tuleks muuta?
Priit Pärn: Kahtlemata üritame EKA animatsiooni osakonnas olla oma õpetamistes nüüdisaegsed, iseasi, kas see, mida me õpetame,
on kunst. Bakalaureuse tasemel see kindlasti
kunst ei ole. Sisseastujad on anima asjus täiesti
valged lehed ning neile tuleb õpetada kõiki
alaga seotud oskusi. Neid on aga üsna palju.
Tuleb olla stsenarist, kunstnik (selle sõna mittepateetilises mõttes), animaator, arvutiinimene, monteerija, helispets, skulptor, õmbleja
ja mida veel. Kolme aastaga jõuab sellest kõigest mingi ettekujutuse saada. Nende kolme
aasta jooksul peab iga tudeng tegema kaks

filmi.

semalt kogu tingliku Tartu taustaga kontseptualistide koolkonda. Kõige ehedamalt väljendub see minu arvates Martiini loomingus, aga
üldsusele rohkem tuntud nimena võib viidata
toomas thetloffile, kelle teos „aste”, mis kujutaski endast kolme sentimeetri jagu tõstetud
trepiastet, suutis Pariisi näitusel käivitada
väikse skandaali.
Vapra võtteks on ise enese käsitlemine
teosena, isegi mitte teosena, (sest see viitab
pigem kehakesksele enesekäsitlusele à la
Billeneeve, vaid fenomenina. Kalev Vapper
teeb midagi. Kõige värskemal juhul Kalev Vapper hoiatab. Vapra kui fenomeni mütoloogia
üks element on aga tegemise juures väga edukas olla: võita tudengilaulu konkurss, lõpetada
kool, saada presidendi vastuvõtule kutsutud,
kolmikute isaks jne. Banaalne muutub kokkupuutel nimega Kalev Vapper heroiliseks. Nii
mõjus õnnetutel asjaoludel läbi kukkunud
suvepraktika ja seda samuti läbikukkunult
kujutanud näitus „Kalev Vapper hoiatab. Porkuni on jõudnud Y-galeriisse” (27. II 4. III Y-galeriis) martüüriumi oreooli.
Vapra meetod on iseenesest üsna lihtne:
ta esitab ennast puht retooriliselt kui positiivset kangelast ja toimuvat kui sündmust, kuid
vürtsitab seda kõike iroonilise teatraalsusega,
mis annab publikule ette väga mängulise
suhtumise, mis muudab aga ebamääraseks
küsimuse, kas see, mida me nägime, oli nüüd
kunstilises mõttes hea või halb, sest see oli
ju mäng. Ta ei võta end tõsiselt, me ei võta
teda tõsiselt, ent siiski koondub kogu tähelepanu talle. Me justkui teame, mida Kalev
teeb, ent tegelikult ei tea me sellest suurt
midagi. Kalev Vapper on Eesti kunstiväljal
kõige puhtamalt suutnud kehtestada enese
kui fenomeni. Mõiste staatuses koolkondlike
ühisnimetajaid (Pallas või Non Grata) ja ka
samaväärseid autoreid (Jüri Arrak või Kiwa)
on meil omajagu, ent nende kõigiga seostub
mingi stilistiline nimetaja, mida tavaliselt
toetab hulk kanoonilisi teoseid. Kalev Vapral ent on küll hulk stilistilisi tunnuseid, aga
need ei seostu mitte konkreetsete teostega,
vaid sellega, kuidas Vapper meile midagi esitab. Olgu selleks siis tema koolilõpetamise,
koolis õpetamise või näiteks kellegi teise
töö retsenseerimise asjaolu. Mis aga Vapraga
seonduvas tavateadmises sisuliselt puudub,
on teosed.Kalev Vapra argieksistents on tema
teos. Vapra võtte geniaalsus seisneb selles, et
sellest teadmisest olenemata üritab retseptsioon, ka see artikkel, käsitleda seda, mida ta
teeb, kui teost.

Magistriõppes on latt tunduvalt kõrgemal, kuna eeldatavasti on sisseastujatel juba
animatsioonialane kogemus/koolitus olemas.
Magistriõpe on rahvusvaheline ning juba see
tagab tudengite väga erineva tausta, mis ka
nende töödes kajastub. Magistrid on teinud
filme, mis kui need ei oleks filmid mahuksid
tõenäoliselt mõiste „kunst” alla.
Kolm olulist momenti? Tasemel materiaalne baas, pädevad õppejõud, eelsoodumuse ja
–

–

motivatsiooniga tudengid.

Animatsioon erineb teistest EKAs õpetatavatest erialadest projektide suure töömahu
poolest. Filmi eriala õppides on kõige olulisem
teha filmi. Sealt tuleb kogemus, sealttuleb spetsiifilise „keele” valdamine. Viieminutise joonisfilmi valmimiseksvõib kuluda üle tuhande töötunni.Sellist mahtu ei saa näidata mingis õppekavas, sest siis ei jääks ruumi muudele kohustuslikele ja poolkohustuslikele erialadele.
Kuivõrd antud juhul on filmikooli eriala
kunstikooli osa, siis eespool mainitud vastuolu on siia juba eos sisse programmeeritud.
Paraku pole erilisi probleeme tekkinud, kui
mitte arvestada seda, et enamasti ei läbita
magistriõpet mitte kahe, vaid kolme aastaga.
Akadeemilise puhkuse aasta kasutatakse filmitegemiseks.
EKA animatsiooni osakonna suur eelis on
tema väiksus. Tänu sellele on võimalik individuaalne kontakt iga tudengiga. Ilmselt on see
vastuolus üldiste trendidega massiülikoolidega, kus rõhk on kvantiteedil, mitte kvaliteedil. Minu seisukoht on, et filmitegija elukutse
–

–

Priit ja Olga Pärn viivad läbi liiva-animatsiooni
töötuba Eesti Kunstiakadeemias.
Ülo Pikkov

on elitaarne ja seda peab ka vastavalt õpetama.
Individuaalselt, arvestades iga õpilase isikuomadusi. Pean loomulikuks, et osa õpilastega
kestab õppejõu kontakt ka pärast lõpetamist.
Õpetaja ja õpilase suhekasvab sujuvalt üle kolleegide suhteks.
Võiks loetleda palju puudusi: materiaalne
olukord, õppejõudude vähesus... Tean aga, et
Euroopas on koole, kes meist hoopis kehvemas seisus.
Oma olemasolu kuue aasta jooksul on EKA
animatsiooni osakond maailmakaardil täitsa
olemas. Ja animatsioon on selline valdkond
igal juhul meil eestis kus ei ole kohalikku
mõõdupuud. Seda ka tudengifilmide puhul.
Läbilöök peab olema kohe rahvusvaheline.
–

–,

