Reedest on Kumu kunstimuuseumis avatud rahvusvaheliselt tuntud poola
avangardkunstniku ja teatrilooja Tadeusz Kantori loomingut tutvustav näitus.

Eesti teatri agentuuri . aasta näidendivõistluse peapreemia pälvis Piret Jaaks näidendi „Näha roosat elevanti” eest.
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Tallinna kunstihoones eksponeeritav ja muljet avaldavat rahvusvahelist seltskonda
hõlmav Maria Arusoo kuraatoriprojekt „Kontinuum_Kunst
kui taju. Ruum kui protsess”
on viimane vajalik kinnitus
väitmaks, et Eesti tänapäevakunsti prestiižteemade ring
on lõpuks ometi laienenud.
Sotsiaalkriitiliste projektide
kõrvale on tekkinud kontseptuaalne tühjus kui kunstiprobleem, mille käsitlemisele
institutsioonilisel tasandil tegi Korralik valge kuup
avalöögi Anders Härmi kuree- Viimane märkus ei tähenda, et
ritud „Next to Nothing” Eesti Thetloffi teos „Liigutatud õhukaasaegse kunsti muuseumis osakesed” oleks halb. Otse vastupidi: näituse kontekstis võis
möödunud aastal.
Sisulises plaanis paistab rõõmuga tõdeda, et Eesti kontMaria Arusoo kureeritud näi- septualism ei jää võrdse ekstus silma eeskätt museaalse positsioonipinna puhul rahalatooniga. Seda kannab vusvahelises konkurentsis alla.
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Olafur Eliassoni installatsioon elustub publiku ilmudes.
Provintsimuuseumi kurbuse, mis matab ka Bernhard
Leitneri heliinstallatsiooni
„Klangspielkang” ja Ceal
Floyeri video „Koor”, aitab
ületada näituse tagumine
pool, kus Kiwa kõrval on eksponeeritud Daniel Kemeny
ja marusoo „Ülim kokkupuutepiirkond”, mis tõepoolest
„summeerib kogu kunstihoone näituse- ja arhitektuurikeskkonna üheks totaalseks
valgus- ja helikogemuseks”
(nagu sõnastab näituse saatetekstis Hanno Soans) ning
vaatajale reaalseid füüsilisi
ebameeldivusi põhjustades
justkui kompenseerib eelnenud ekspositsiooni jooksul
vaid aimatavaks jäänud ruumikogemuse efekti.
Selle kogemusega aitab end

suhestada John Woodi ja Paul
Harrissoni lühifilmide jada
„Kakskümmend kuus. Joonistavad ja kukkuvad asjad”,
mille tegevuspaigaks on valge
kuup, kus kaks kivistunud
näoga meest läbivad äraspidisest absurdikoomikast lähtuvaid situatsioone. Sellest
kuivast kirjeldusest ei maksa
end häirida lasta, siinkirjutaja
suhtub videokunsti kohati
väga kriitiliselt, kuid Woodi ja
Harrissoni video tõendab taas
kord tõsiasja, et videokunsti on
võimalik ka väga hästi teha.

Selgituste vajalikkusest
Ilmselt peaks selle näituse
kontekstis eraldi peatuma
tinglikul probleemil: mida
see tähendab? Näitust saadab
kõiki kunstnikke ja konkreet-

seid teoseid kommenteeriv
tekst. Milleks seda teksti ikkagi
vaja on? Viiekümneaastase
ajalooga kunstižanr vajab
selgitamist? Võib-olla tõesti.
Teiseks: kuidas kirjutada kontseptualismist? Kõik tekstid,
mis on igale külastajale näitusesaalis kättesaadavad, lõpevad paarilauselise lõiguga, mis
üritab üht või teist kõnealust
teost iseloomustada. Näiteks
kirjutab ta Thetloffi installatsiooni kohta: „Minimalistlik
õhuskulptuur tekitab küsimusi, kuidas tajuda teost, mis
esitleb end aktiveeritud eimillekski redutseeritud tegelikkusena.” Jättes kõrvale küsimuse,
kas inimene, kes ei ole kontseptuaalsest kunstist midagi
kuulnud, saab äsja tsiteeritud
lausest sõnagi aru, püstitak-
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sin mina küsimuse: kui kaua
püsib lauses püstitatud küsimus aktuaalne? Ehk kui mitu
kümnendit suudab kontseptualism veel traditsioonilist
kunstiarusaama küsimuse alla
seada? Nagu näitusest nähtub,
naasevad kunstnikud klassikalise modernistliku esteetika
juurde. Vahest oleks aeg taaselustada esteetikaküsimus ka
tänapäeva kunstikirjutistes? 1
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Lõpuks on Eesti kunsti
saabunud kontseptuaalne tühjus ja see ei jää
rahvusvahelises konkurentsis teistele alla.

Toimetaja: Maris Meiessaar, tel  , e-post: uudised@epl.ee

kunstikriitik

kontseptuaalse ruumiinstallatsiooni ajaloo suursündmusest, mida eksponeeritakse
museaalsel ülevaatenäitustel.
Ruumi kitsikus ja traditsioonilisus tapab paraku ka Spencer
Finchi „Varjud (Atget’ järgi)”:
klassikalise minimalismi valgusinstallatsioonide traditsioonist lähtuv efekt, mis võis
toimida suuremas valges kuubis, jääb siinsel näitusel paraku
vaid aimatavaks. Museaalsuse
efektile keerab vindi peale
Olafur Eliasson, kelle valgusinstallatsiooni „Sinu ebakindel
vari (värv)” läbides on tunne,
nagu rändaksid ajas 40 aastat
tagasi, disko ja opkunsti tippaega. Kuivõrd museaalsuse
efekt ei põhine puhtalt teoste
esteetikal, vaid ka autorite
esinduslikkusel, tahaks kogu
austusega hea sõbra vastu
küsida: kuidas eksis sellesse
valikusse Toomas Thetloff?
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