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karLova TarisTu
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Peeter Krossmann

k unstnikkonna ja kunsti seisukohalt ei ole Karlova linna-
osal tegelikult millegagi kelkida. Siin on umbes tosin-
kond kunstnikku ja peotäis kunstiüliõpilasi, sekka ka 
mõningad ajaloolised nimed ja äramärkimised maalidel. 

See kõik ei ole aga kuidagi tingitud Karlova kui koha eripärast. Koha 
identiteeti need ei panusta. Ja ega sellest tegelikult ju midagi katki ei 
olegi. Nii lihtsalt on. Aga kuna käesoleva väljaande koostamise raames 
on tekkinud küsimus Karlova kunstielu potensiaali järele, siis võib 
sel teemal kui intellektuaalselt huvitaval küsimusel siiski peatuda.

Esimene ja kõige fundamentaalsem küsimus, mida karlovlased 
eneselt küsima peaksid, on: kas nad ikka tahavad omale kunst-
nikke? Kunstnik on nagu kass, nunnu, kuid ennasttäis ja nõudlik. Ja 
nii nagu kassi, peaks ka kunstniku puhul eneselt enne küsima, kas 
kogu seda jama ikka on pikemas plaanis tarvis? Kui nüüd oletada, 
et vastus sellele küsimusele on mingitel arusaamatutel põhjustel 
„jah”, siis tuleb öelda, et Karloval on kõik eeldused, et saada Tartu 
Montmartre’iks.

TarisTu
Karlovas on juba olemas hulk hädavajalikke struktuure. Kõik lüngad 
on vähese vaevaga täidetavad.

Alustuseks on meil kolm pandimaja. Neist üks paikneb Tähe 
tänava alguses keldris, tulevase Moulin Rouge’i vastas. Nendel, kes 
ei tea, kui oluline on kunstniku jaoks pandimaja, tuleb läbi lugeda 
August Strindbergi „Punase toa“ esimene peatükk.
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Kuu ja Tähe nurgal on kaks väikest vürtspoodi. Ent lisaks kolo-
niaalkauplustele oleks Karlovasse tingimata vaja ka hommikust paga-
riäri ning liha-, juustu- ja köögiviljapoode. Ja mis kõige olulisem: 
kõigil kunstnikel peaks neis tingimata olema võimalus kaupluses 
kaupa krediidi peale võtta. Sealjuures peaks kehtima poliitika, mis jär-
gib Monet’ põhimõtet (kes ei maksnud muuseas kunagi oma arveid): 
kui te peale käite, jätan teid oma ostudest ilma!

Mikkeli galeriist ja Loomemajanduskeskuse treppidest jääb kunsti 
müügipindadena loomulikult väheseks, aga selles osas on ots vähe-
malt lahti tehtud. Kahju ei tee ka asjaolu, et meil on oma kunstikool. 

Halvasti on olukord tegelikult vaid kohvikute osas. Anna Edasi on 
väga kena algatus, aga sel puudub terrass. Ja mis veelgi olulisem  – 
seal ei müüda alkoholi. Sama probleem vaevas ka tegevuse lõpeta-
nud Bianca kohvikut Loomemajanduskeskuses. Loodetavasti olukord 
paraneb, sest nii, nagu vein ei saa läbi kunstita, nii ei ole ka kunst 
ilma veinita lihtsalt mõeldav. Villa Margaretha terrass on selles suh-
tes juba sammuke edasi.

Ainus kohest investeeringut vajav kinnisvaraobjekt on endine res-
toran Kasekese hoone, kuhu peaks tulema Moulin Rouge. Esmapilgul 
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võib see otsene Pariisi kopeerimine tunduda liiga kitš, ent arvestades 
Eesti kultuuripärandit ja tuulegeneraatori tõenäolist kasutegurit, ei 
pruugi see olla sugugi nii halb mõte.

Kaseke saaks olema üks olulisemaid kunstituru kujundamise 
kohti. Kuskil peavad kunstnikud ja ostjad ju kohtuma. Selles tantsu- 
ja joogikohas saaks Eesti jõukur lehvivate seelikute ja absindi taha 
varjudes oma ausameelset kultuurihimu rahuldada. Ei maksa alahin-
nata tulemusi, mida võib anda osav suhtekorraldus ja suunatus valitud 
sihtgruppidele. Nii on näiteks kõik kunstiajalugu õppivad tütarlapsed 
juba ammu aru saanud, et nende ainus võimalus erialaselt tegevaks 
jääda on hankida endale rikas mees. Renoir, erinevalt paljudest kaas-
aegsetest, leppis revolutsioonijärgsete uusrikaste meeletu lõbutse-
misega, põhjendades seda lootusega, et alguses võtavad nood endale 
linnukese, see nõuab siis varsti endale maja ja Watteau pilti  – ja kes 
teab, võib-olla pärast Watteau’d juba ka Monet’d. 

Samast eeldusest lähtuvalt (piisab, kui kupeldaja on kasvõi veidi 
kunstilembene) on vaja Koidu tänavale (kuhu siis veel?) asutada lõbu-
maja. Norrakad said ilmakuulsaks looduslähedast mõtteviisi propa-
geeriva ökopornoga – asi see siis pole uusi Lautrece turule tuua. 
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Kinnisvara arEndus
Niisiis võib väita, et Karlova paradiisis on tegelikult veel ainult ingli-
test puudus. Ja võib-olla ka rikastest ja ilusatest. Ent olenemata sood-
sast olukorrast ei ole kunstnike Karlovasse voorimine iseeneslikult 
toimunud. Seetõttu on vaja seda kunstlikult forsseerida. Parim või-
malus selleks on teadlik kinnisvaraarendus. Kunstnikele tuleb hakata 
pakkuma ülisoodsaid rendipindu. Üürid Tartus (ja mitte ainult siin) 
on olenemata hetkelisest kriisist taas ülikõrged. Karlovas peaks olema 
võimalik üürida omale pind kuni sada korda odavamalt. Ja jutt ei ole 
mitte üksnes korteritest, vaid ka kõik katuse- ja trepialused, sahvrid, 
saunad jne tuleb kunstnikele soodsalt rendile anda. Ning kui nad ka 
algselt planeerivad seda ruumi ateljeena kasutada, siis piisavalt odava 
hinna juures kolivad nad varem või hiljem oma ateljeesse elama. 

Lahtine on vaid küsimus, et kuidas vältida suvaliste inimeste sis-
sevoolu. Lahendus on julm, aga lihtne: soodushinnaga pindu saavad 
üürida ainult need, kes on ametlikult kunstnikuks tunnistatud. Tuleb 
kutsuda kokku asjatundlik komisjon ja Karlova seltsi ruumides sisse 
seada midagi kohaliku eluasemebüroo taolist. Kunstnike, muusikute, 
luuletajate ja tantsijate avaldused vaadatakse läbi ja positiivse otsuse 
korral määratakse neile ka sobivad ruumid. See kõlab küll bürokraat-
likult, aga paradiisis elamine ongi privileeg, mitte õigus. 
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Ja kuigi hetkeks võib tunduda, et kohalik elanikkond peab kogu 
seda jõuku üleval pidama hakkama, siis päris nii see siiski ei ole. Juba 
üsna varsti ilmuvad teie juurde torukübarates mehed kaugelt Amee-
rikast ja soovivad oma igavatesse maitsekatesse kogudesse lunastada 
mõnd visandit, mille olete just kausi kanasupi eest endale saanud. 
Nagu igasugune investeering, võtab seegi aega, aga edulugu ei ole 
meist enam kaugel.


