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Korraldajad vabandasid jubakogunemi-
selekutsuvas teates, et tegelikult ei ole
tegemist kooliga, hierarhilist teadmiste
jagamistei tule. Pealegi ei olnud ükski
kohaletulnuist (minu kõrval ja möön-
dustega vaidTristan Priimägi) nõus end
kriitikuna identifitseerima. Nii tundub
arutlustekäigus kõlanud juhuslik sõna-
vääratus „kutseline harrastuskriitik”
parima üldnimetajana, millega kogune-
nuidiseloomustada.

Korraldajate eesmärk oli koondada
mitmed kultuurivaldkonnad ja käsit-
ledanõndakriitikat kui üldisematprob-
leemi.Valdkonnaülesus kanti suhteli-
selt hästi välja. Kohaletulnute hulgas
domineerisid mõnevõrra kunstikriiti-
kud, kuid hästi olid esindatudka urba-
nistid, mis viitab korraldustoimkonna
erialaselekuuluvusele. Vähemusse sat-
tus filmikriitika, mida esindas kohal-
olu ja kommentaaridega peaasjalikult
Joonas Kiik, viimaselpäeval saabus ka
Tristan Priimägi, kellel oli eksklusiivne
kohustus ja võimalusfilmikriitika olu-
korda lähemaltkommenteerida. Tõnis
Kahu suutisaga vägapõhimõttekindla ja
karismaatiliseautorinakoos OttKagove-
rega muusikakriitikat läbivalt fookuses
hoida.Seda mööndusega, et korduvalt
kerkis küsimus klassikalise muusika ja
klassikakontsertide kriitika kohta, ent
kellelgi kohalviibinuist ei olnud päde-
vust sedakommenteerida. Teenimatult
jäivarju kirjanduskriitika, mida esindas
kaudselt Aare Pilv,kes keskendus hoopis
teatrikriitikale,ning Jaak Tomberg,kelle

teoreetiliseltlaiahaardelinelähenemine
täitis vahestkõige täpsemalt korralda-
jatesoovikäsitleda kriitikat valdkonda-
deüleseküsimusena. Arhitektuurikrii-
tika olukorrast rääkisid Ingrid Ruudi ja
Triin Ojari,diskussiooniringides sekun-
deerisidneilekaudselt väljaannete Uit ja
Õu toimkond.Kunstikriitikat esindasid
AndersHärm, MargusTamm jaAndreas
Trossek.Kokku osalesseminarides nelja
päeva jooksul umbes kolmkümmend
inimest.

Valdkondlikud iseärasused

Diskussioonid olid üllatavalt konst-
ruktiivsed egakujunenud „grupiteraa-
piaks”, kus teineteisele oma muresid
kurdetakse. Nii esinejatekuika osalejate
mitmekesisus ning professionaalsus
võimaldas pearõhu asetada valdkond-
likukriitikapraktika vormilistele ja sisu-
listele iseärasustele, mis andis vestlus-
telekandva sisu javältis tüütutkordust.
Pealtnäha võrdlemisikitsa küsimuse ja
suletudringkonna mitmepäevase inten-
siivsediskussiooni olukorras mõjussee
üllatavalt.

Üks läbiv teema aruteludes oli krii-
tika positsioon teaduse suhtes. Jaak
Tomberg jaAare Pilvmöönsidkirjandus-
kriitika rolli kirjandusteaduse alusena.
Peab möönma, et sama kehtib ka kuns-
tikriitikakohta, kuigi Andreas Trossek,
kutsudes üles vormieksperimentidele
kriitikas, rõhutas, etkriitika ei ole ainus,
millevaralkasvabkunstiajaloo kihistus.
TõnisKahu väitissiinpeituvat muusika-
kriitika põhilise eripära: muusikakriiti-
kal ei ole mittemingit pistmist muusi-
kateadusega.

Tristan Priimägi kommenteeris, et
filmikriitika on oma paralleelides javii-
detes väga enesekeskne, kunstikriitika
sotsiaalne haare on aga võrdlemisi lai.

Filmikriitika lisaprobleem olevat inter-
neti jasuhtlusmeedia võimalused, mis
on viinud filmikriitika labastumiseni,
kuivõrd filminäolon tegemist igamehe-
kunstiga, mida kõik tahavad kommen-
teerida.

Laia avalikkust puudutab ka arhi-
tektuur ja keskkonnaarhitektuur. Vald-
konna eripära (füüsilisele teostusele
eelneb planeering) toob kaasa arhitek-
tuurikriitika võrdlemisi unikaalse ise-
ärasuse – preaktiivsuse. Kriitika saab
ennetada teostust. Seejuures on vastu-
taja, kriitika adressaat, arhitektuuris
tihti tabamatu. Arhitekti loominguline
panus lõpeb mingis mõttes projektiga,
kriitika prominentseim objekt on aga
kohalik omavalitsus.

Lugemik

Kriitikakooli südameks oli korraldajate
ja osalejate ühistöös koostatud „Luge-
mik”, mis sisaldab rubriike „Arutami-
seks”, „Lugemissoovitused”, „Osalejate
kirjutised” jaloomulikulton seal tänu-
väärsed valged lehedmärkmete jaoks.

Lugemik algab NorthropFrye’„Polee-
milise sissejuhatusega”raamatust „Krii-
tikaanatoomia”(„Anatomy of Criticism”,
1957) Jaak Tombergi tõlkes. Arvamused
Frye’ motiivide üle läksid arutlusringis
võrdlemisi lahku.Autori volikasutades
esitansiinkohal teksti paatose omaenda
tugevalt kallutatudvaatenurgast.

Kurikuulus kriitikakriis ja kriitikat
ümbritsevad eksistentsiaalsed küsimu-
sed viitavad sellele,et aeg on küps kriiti-
kateaduse jaoks,distsipliini jaoks,mille
objektiks onkriitika jasellepraktika ning
funktsioonkogu oma mitmekülgsuses.
Frye’ tekstnäib vägahästikirjeldavat just
seda distsipliini jaargumenteerivat selle
vajalikkusekasuks. See, et tekst onkirju-
tatud juba 1957.aastal, ei ole siinjuures
otseselt probleem,kuna Tombergi sõnul
lähtus ta seda tõlkida võttes just asja-
olust, etkriitikaküsimus on aktuaalne.
Frye’ tekstiga alanudrubriik „Arutlemi-
seks” sisaldas mitmeid kooli korralda-
jatekoondatud teoreetilisi tekste, mille
autorite hulgas oli ka seminaril osale-
jaid, ning lõppes James Elkinsi kokku-
võtva järelsõnagakogumikule „Hinnang
ja nüüdiskunsti kriitika” („Judgment
and ContemporaryArt Criticism”, 2010).
Elkins juhib alustuseks tähelepanu, et
„viimase aasta jooksul on olnud viisrah-
vusvahelist konverentsi kunstikriitika
küsimuses”. Lõpuks jõuab ta tõdemu-
seni: „Inimesed ei loekunstikriitikaalast
kirjandust, mistõttu autorid kordavad
jubaolnud tekste jamõttekäike. See on
peamine põhjus, miks ka mina eikavatse
enam kõigega kursis olla.”Elkinsi krii-
tika on kahtlemata põhjendatud, kuid
positiivse programmina järeldub siit, et

kriitikaalane mõteon kasvanudkriitilise
massini, millest edasi võib tinglikult
valida, kas astuda kriitikateoreetikute
või -praktikute leeri. Teisisõnu, kriitika-
teadusedistsipliini sünd on tõenäoliselt
lähedal (kuigi esialgu räägime veel vaja-
dusest õpetada valdkondlikku kriitikat
kõrgkoolides).

Rappimisring
Oma kogemuse ja tagasisidekommen-
taaride põhjal oli kriitikakooli kõrghet-
keks nii-öelda rappimisring, kus aru-
tati osalejate tekste, mille igaüks võis
eelnevalt esitada. Olles varem üksteise
tekstide kommenteerimist proovinud
Artishoki toimkonna kitsamas ringis,
kus diskussioon katkes autorite stiili-
eelistustekokkupõrkel, arvan, et Vorm-
sil tagas vaidluse toimimise ja konst-
ruktiivsuse justosalejate suurem hulk.
Autori jakriitikumõttevahetus eipiirdu-
nud dialoogiga, vaidkasvas laiemaringi
diskussiooniks.Tagasisidest jäikõlama,
etmidagi niisugust,kuid märksa suure-
masmahusnii tekstidearvukui aja mõt-
tes võiks kindlastikorrata.

Diskussioon tõi reljeefselt esile ka
vormi, mahu jastiili osas erinevatekrii-
tikaformaatideküsimuse. Eesti Eksp-
ressi plaadiarvustuste kirjutaja Tõnis
Kahu, kelle reeglipärane formaat on
umbes 1500 tähemärki, leidis, et see on
kriitikaks täiestipiisav tekstiühik.Kriiti-
kute leere läbibaga pidev nurin, et päe-
valehtedes antakse kriitikale liiga vähe
ruumi, et saaks midagi sisulist öelda.
Siit ka küsimus, kes on ühe või teise
kanali auditoorium ning kas ja kuidas
on vaja sellega arvestada. Rappimisring
tõestas, et plaadiarvustus ja Postimehe
2500 tähemärgiga lühilugu said dis-
kussioonis osalejatelt sisu ja ka vormi
osas sama palju tähelepanu kui 10 000
tähemärgiga artiklid. Siit järeldub, et
ühtegi formaati ei saa pidada teise suh-
tes alaväärseks või sisuliselt vähem või-
maldavaks. Pigem on üldine probleem
nii-öeldahinnangutest hoiduv tasapaks
kriitika ehkkui kriitika piirduks kümne
palli süsteemishindamisega, saakskogu
kriitikas käsitletav ühtlaselt seitsekuni
kaheksa punkti. Ühtlasi tähendab see
seda, etmeil onvõrdlemisipalju sisulist
kriitikat.

Tõenäoliselt ei järgnekriitikakoolile
radikaalset pööret, millest jakuidas kir-
jutatakse,küll aga võib loota, et olene-
mata Andreas Trosseki kolumnistirolli
eest hoiatavast kommentaarist (selleks
et olla interdistsiplinaarne, tuleb kõi-
gepealt olla distsiplinaarne), laieneb
nii kriitikute sisulinekui ka vormiline
haare, millekohaseid üleskutseid, eriti
toimetajate suust, kõlas seminarides
korduvalt.

Kriitikakooli südameks olikorraldajate jaosalejate ühistöös koostatud „Lugemik”,
mis sisaldab rubriike „Arutamiseks”, „Lugemissoovitused”, „Osalejatekirjutised” ja
loomulikulton seal tänuväärsed valged lehed märkmete jaoks. MaarinEktermann
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