
teistele näidata. Viimase eeldus on teatav
mõnus egoism, enesekindlus ja ambitsioo-
nikus parimas tähenduses.
K. L.: Arvan, et maakonnalehes on ka foto-
graafil vähem infot loo sisu kohta, kui ta pil-
distama läheb. Ma pakuksin välja vahetuse:
maakonnalehe fotograaf pealinna ja vas-
tupidi. Nii saab üks pildistada nõrkemiseni
riigimehi, kuni need enam atraktiivsed ei
tundu, ja teinemöllata maakonnas. Kindlasti
tuleksidkasuks igat sorti seminarid, mida ka
EPFL jõudumööda korraldada võtab.

Milline on teie suhtumine nn uude demo-
kraatiasse pressifotos, juhuslike pealt-
nägijate dokumentatsiooni kasvavasse
kasutamisse ajakirjanduses?
E. P.: Suhtun sellesse kui rikastavasse võima-
lusse, mitte kui kutselisi pressifotograafe
ohustavasse nähtusesse. Nn uues demokraa-
tias lasub toimetustel tavapärasest suurem
vastutus informatsiooni kontrollida, süste-
matiseerida, kontekstualiseerida.
K. L.: Kuni väljaandja suudab kontrollida rah-
vaajakirjanduse toodetu tõelevastavust, siis
miks mitte. Pealtnägijate pildid on tavaliselt
õnnetustest ja katastroofidest, kust nad kas
ise eluga pääsenud või mida sattunud pealt
nägema. Verejanulisem online-meedia kind-
lasti kasutab neid, trükki jõuavad neist ka
edaspidi üksikud. Fotograafil on vastutus
oma töö eest, mida juhuslikul klõpsijal pole,
seega usun, et ka väljaanded on pigem ette-
vaatlikud pilte tiražeerima.
B. P.: See on kahtlemata visuaalne informat-
sioon, aga meisterliku pressifotograafiaga –

v.a juhud, kui tegu on erakordse sündmu-
sega, mis kaalub üles tehnilised vajakajää-
mised ja muud heale ajakirjandusfotole
esitatavad nõuded – pole sellel tihtikahjuks
palju pistmist.
R. M.: Minu seisukoht on ettevaatlik. Sellest
on räägitud juba aastaid, et selline rahva
panus ongi nüüd tulevik. Pigem suundub
rahvafotograafia kindlatesse ja kitsastesse
niššidesse: tulekahjud, autoavariid, juhusli-
kud kohtumised kuulsate inimestega jms.

Mida taunite Eesti tänases fotoajakirjan-
duses peale eetikakoodeksi eiramise?
E. P.: Taunin fotode muutmist tapeediks.
Taunin seda, kui fotograafid ja toimetajad
paiskavad üldsusele täiesti toimetamata
fotomaterjale. See näitab lugupidamatust
nii vaatajate kui iseenda vastu. Taunin ka
sellist pressifotograafi mentaliteeti, kui ei
püütagi oma fotodega midagi öelda.
k. l.: ei meeldi tehniliselt halb ja„laisa vaa-
tega” foto: kui liiga palju mõeldakse püssi
tulejõule, mitte sellele, kuhu ja miks sihtida.
Fotograafidel on omaalgatust vähe, suure
töömahutõttu on see ka arusaadav. Kuna ka
suured päevalehed kasutavad klikke mõjusa
reklaamimüügi argumendina, siis tundub,
et fotograafidel on ka käsk igast „objektil
käigust” pirakas galerii üles visata. oleks
loomulik, kui fotograaf reportaažina esitab
neli-viis hästivalitud fotot, trükis portreeloo
juurde aga mõne rohkem.
R. M.: Väga hullu eetikakoodeksi eiramist ei
ole täheldanud.Pigem on eiramised majan-
duslikku laadi, tehakse ajakirjanikutöö kõr-
valt sobimatuthaltuurat.

Mis lähiajal EPFLil veel plaanis on?Kuhu
arenete?
E. P.: Kuna EPFLi asju ajab väike seltskond
oma põhitöö kõrvalt, siis ei saa ajapuuduse
tõttu midagi suurt ette võtta. Suurematest
asjadest on kaks peamist valupunkti hari-
duslikud küsimused ja vabakutseliste toi-
metulek. Liidu liikmed ootavad, et ka nende
huve kaitstaks, kuid siin oleme tõmmanud
piiri. Me ei sekku töövaidlustesse, küll aga
oleme valmis reageerima pressifotograafe
või pressifotograafiat ohustavate ilmingute
puhul. Mõtlen eelkõige pressivabaduse
küsimust: me seisame ligipääsu eest ava-
likkuse õigustatud huvi pälvivatele sünd-
mustele, me ei kiida heaks manipuleerimist
(sündmustesse sekkumisest kuni manipu-
latsioonideni fototöötlus-programmides),
seisame poliitilistest ja ärilistest teguritest
sõltumatu fotoajakirjanduse eest. Need on
kolm esmalt meenuvat ilmingut, millega vii-
masel ajal pressifotograafina otse või kaud-
selt kokku olen puutunud.

KURAATORKÕNELEB

Jussi Kivi kaotatud põrgu otsingutel
Mari Kartau Pärnu Linnagalerii kuraator

Soome kunstniku Jussi Kivi näitus
„Allmaaosakond ja uuringute osakond
esitlevad” („the underground Department
and The Departmentof Explorations
present”) pärnu linnagaleriis kunstnike
Majas (Nikolai 27) kuni 7. IV.

Pärnu Linnagalerii kuraatorina püüan ressursse
realistlikult hinnatessiiski vähemalt ühe tugeva
välisnäituse aastas kohale tuua. Jussi Kivi näi-
tus pidi tegelikult olema eelmisel aastal, kuid
lükkus oodatust kehvema rahastamise tõttu
edasi. Tegelikult oli see isegi hea, sest külluse
olukorras oleks enamik rahast läinud kindlus-
tusele, nüüd aga tõi Kivi kohale täiesti uued ja
eksperimentaalsed tööd, millest pole veel saa-
nud kunstimaailma hinnalised hitid.

Jussi Kivi looming käsitleb 1980. aastate
lõpust peale peamiselt inimese ja looduse
suhet. Pea kakskümmend aastat otsis ta loo-
dusest romantilist kaotatud paradiisi. Iga
teose aluseks oli isiklik kogemus mõnelt mat-
kalt metsikutesse paikadesse ja see on valatud
dokumentatsioonivormi.

Ka praegune näitus koosneb fotodest ja
skeemidest, kuid viimastel aastatel on ta tüdi-
nud paradiisi otsimisest metsast ning suun-
dunud allilma, et leida romantiline kaotatud
põrgu. Sihtkohad on koopad, tunnelid ja kae-
vandused. Mõned neist on lihtsalt unustatud
paigakesed, teised hiiglaslikud, avalikkusele
suletud struktuurid. Mööda põrguid kolamine
pole alati ka päris seaduslik ega ammugi ohutu
tegevus.

Kunstniku sügavusrekord on 175 meetrit
allpool maapinda. See on tõeline allilm, under-
ground, sest puhtalt kunstiliste meetmetega
on millegi sellise saavutamine heaoluühis-
konna ning demokraatia tingimustes võimatu.

Selle tegevuse võib päris, mitte kunstimaail-
mas liigitada linna mahajäetud kõrvaliste pai-
kade, sageli just tunnelite, kaevanduskäikude,
katakombide, koobaste uurimise valdkonda
(inglise keeles „urban exploring”, täpsemalt
„caving”, mis viitab asjaarmastajalikkusele).

Akadeemilises plaanis on ta uurinud ka
maastiku esteetilisi diskursusi kujutava kunsti
ajaloos, eriti saksa romantismi ning soome rah-
vusromantismi. Teoreetilise uurimistöö tule-
museks on raamat „matkajuht kunstiarmasta-
jatele” („Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas”,
2004).

Praktikas kasutab ta romantikute ülevaid
kompositsioone ja valgusmänge oma fotodel,
kuigi valib aineseks mõne seesuguse maastiku,
mida tavaliselt just väga ilusaks ei peeta, näi-
teks mõne raiesmiku või mahajäetud militaar-
ehitise looduse rüpes.

Fotod ja joonistused võivad vaatajale
dramaatilise esteetika tõttu mõjuda fantaa-
siamaailmadena, kuid tegelikult on siin alati
tegemist reaalsete paikadega. Iga kujutatava
motiivi juurde käib ka sellekohane uurimus,
mis avaldub peamiselt kaartide ja skeemidena.
Kunstilises mõttes võib need liigitada graafi-
kaks, mida täiendavad kohati dokumentaalsed,
kohati iroonilised tekstid.

Mind võlub Kivi loomingulise lähenemise
juures see, et ta teebkunsti asjadest, mis talle
meeldivad.Enamasti tegeleb kaasaegne kunst
ebameeldivustega: probleemide ning painaja-
tega. Aga saab ka teistmoodi, muutumata selle
juures mingilgi kombel imalaks.

Näiteks Veneetsia biennaalil 2009. aastal
esitas ta oma hiiglasliku kollektsiooni tsiviil-
kaitse- ningtuletõrjeteemalisest kraamist. Mil-
lisele poisile ei meeldiks tuletõrjeautod! See
näitab, et kunstimaailm on Kivi puhul teinud
suure erandi ning jäänud uskuma, et inimese
hobi, meelepärane tegevus, võib teatud tingi-
mustel osutuda kunstiks.

Ja soovi korral võib ju ka seda sorti loo-
mingust lugeda välja kriitilisi probleemipüsti-
tusi. Maastikuteema puudutab paratamatult
ka keskkonnaprobleeme, huvi Nõukogude
militaaratribuutika ja -arhitektuuri vastu võib
tõlgendada ajaloo ümbermõtestamisena, pei-
tumine pimedatesse koobastesse annaks kind-
lasti mõtteainet psühhoanalüüsihuvilistele.

Igal juhul annab fakt, et ta tegeleb asja-
dega, mis teda päriselt ka huvitavad, tema loo-
mingule vastuvaidlematusügavuse ja ulatuse.

Jussi Kivi on sündinud 1959. aastal Helsin-
gis, lõpetanud Helsingi kunstiakadeemia ning
tegutsenud seal ka pikka aega õppejõuna, tas-
sides tudengeidki romantilis-geograafilistele
matkadele. Olulisemad punktid tema karjääris
on osalemine Veneetsia biennaalil 2009. aas-
tal, esinduslikkunstipreemia Ars Fennica 2009.
aastal, São paulo biennaal 1987. aastal, nende
vahele jääb hulgaliselt esinemisi nimekates
näitusepaikades üle Euroopa.

JussiKivi seeria „Suur Põrguauk" taustal.
ALAR RAUDOJA

Loll-Ivani kolm kirja tsaarile
Indrek Grigor

Art Allmäe näitus „Kiri kolmele
kunstnikule” tartu kunstimajas kuni 8. iV.

Eesti skulptuurivälja nooremate loojate seas
on viimasel paaril aastal pälvinud tähelepanu
ja tunnustust JassKaselaan jaJevgeni Zolotko.
On rõõm tõdeda, et nende ritta on astumas
ka kolmas kolleeg Art Allmägi. Määratlus
„kolleeg” ei viita siinjuures mitte ainult eri-
alakaaslusele, vaid ka võrdlemisi paralleelselt
kulgenud õpinguileTartu kõrgema kunstikooli
ja seejärel Eesti kunstiakadeemia skulptuuri-
osakonnas. Üllatav, kuid meie ahta kunstivälja
kontekstis ka seda rõõmustavam on asjaolu, et
nii käekirjalt kui sisulistelt taotlustelt on kõik
kolm loojat ühisele taustale vaatamata vägagi
erinevad.

ArtAllmäe teoste keskne tegelane on ta ise.
Siinjuures ei julge ma väita, et kunstnik tege-
leb otseselt endaga. Ta on oma väljamõeldud
lugude üheks peategelaseks võtnud kujundina
enda. Tagantjärele näib see kehtivat isegi All-
mäe TKKs kaitstud lõputöö kohta, mis seisnes
autori keha väga heassefüüsilisse vormi viimi-
ses. Teose moodustas elusuurune kipsvorm
n-ö algseisust ja slaidiprogramm lõputöö ette-
valmistamiseks ette nähtud aja käigus tugeva
füüsilise treeningu läbinud kunstnikust, kes
poseerib linnapildis tütarlaste seltsis palja üla-
kehaga.

Rääkides ennekõike aasta algusse jäänud
personaalnäitusest „Täna öösel nägin ma unes ...”

Hobusepea galeriis ja Tartu Kunstimajas eks-
poneeritud väljapanekust „Kiri kolmele kunst-
nikule”, hakkab Allmäe puhul tugeva annuse
eneseiroonia ning lineaarse jutustuse kõrval
silma teoste keskmes seisev muinasjutuline
grotesk, mis väljendub nii vormi kui sisu tasan-
dil. Mõlemad näitused meenutavad ülesehitu-
selt piltmuinasjuttu, kus jutustuse mõistmine
sõltub küll seletavast tekstist, kuid visuaali-

keskne positsioon on terviku seisukohalt vaiel-
damatu.Kirevad värvid ja grotesksed kujundid,
näiteks karumõmm balalaikaga unenäos, mis
on otsetsitaat vene muinasjututraditsioonist,
aga ka koer ja temaga loo käigus aset leidvad
transformatsioonid (lilleliseks maalitud rea-
dy-made, „kiiksuga till” ja zoofiilse iha objekt)
„Kirjas kolmele kunstnikule” meenutavad mui-
nasjutu müstilist ja antropomorfset maailma,
kus ei ole sisulist inimeste, loomade ja asjade
erinevust, ent valitseb füüsilise jõu põhine
hierarhia, mille õiglane ümberjaotumine ongi
tavaliselt loo sisu.

„Kiri kolmele kunstnikule” on 2009. aas-
tast ning seega õpilastöö. Kuid tuleb autoriga
nõustuda, et see vaid korra postimajas õpilas-
tööde näitusel eksponeeritud komplekt väärib
ka laiema publiku ette toomist. Õpilastööna
käsitleb teos võib-olla mõnevõrra sümpto-
maatiliselt õpilase ja õpetaja hierarhilise suhet,
mis on omandanud tagantjärele, pärast autori
tinglikku läbilööki kunstiväljal, veel mõned
sümboolsed lisatasandid.

Lugu on iseenesest lihtne: noorautor pöör-
dub ootamatu loomingulise kriisi olukorras
kolme vanema kolleegi Simson von Seakyli,
hannes starkopfi ja Oleg kuliku poole järg-
mise kirjaga: „pöördun teie poole murega. pean
tegema Tartus isikunäituse.Kirjutasin mingisu-
guse ebamäärase projekti ja sain näituse aja.
Tegelikult mul ühtki ideed ei ole. Ise olen nii
palju mõelnud, et mul on koer, keda ma väga
armastan.Tahaksin teha midagi seoses temaga.
Aga näe, edasi minna ei oska”. Kunstnik võtab
iseenesele rumala poisikese positsiooni, ent
kuivõrd kirjad on fabritseeritud, saavad sisuli-
selt olulisemaks hoopis vastused. Nii näiteks
on Hannes Starkopfile omistatud vastus: „Mina
ei tea. Tee midagi lihtsat. Tartu on küla. Lihtsad
inimesed tahavad lihtsaid asju. No ma ei tea,
kas pead selle koera mõtte juurde jääma. Ah,
osta poest koera kuju ja maali lilled peale.
Endal sul ei ole mõtet seda modelleerida, te,
noored, ju ei oska. Keerad asja veel nahka.”

Ja täpselt seda, mida meistrid käsivad, noor
kunstnik ka teeb: teeb lillelise koera, kiiksuga
tilli ja skulptuuri endastkoerale taha keeramas.
Komplekti võlu seisneb sealjuures muinasju-
tumaailmas nii loomulikuna tunduva groteski
tasandil sündivas moraalis: Loll-ivan sõidab
oma ahjul ringi ja satub seiklustesse, sündmu-
sed algatanud isake tsaar on aga (eriti nõuko-
gudeaegses jutustamise traditsioonis, mille
kaudu mina koos Allmäega vene muinasjutte
tunneme) küll rikas ja mõjuvõimas, kuid sama-
võrd koomiline ja saamatu tegelane, kelle ilusa
tütre Ivan lõpuks kosib ja kelle kuningriigi ära
põlgab. Ehk tinglikult võiks neid kirju vaadelda
Allmäe initsiatsiooniriituse läbimise loona,
austusavaldusena, ent ka lahtiütlemisena õpe-
tajaist.

Nagu Jevgeni Zolotko ja Jass Kaselaane
teosed hakkavad ka Art Allmäe omad silma
töömahu ja hea teostusega, tema narratiivika-
sutus ja naiivselt realistlik vorm on unikaalsed
Eesti skulptuuriväljal.

Art Allmäe koer ja tema transformatsioonid
meenutavad muinasjutu müstilist maailma,
kus valitseb füüsilise jõu põhine hierarhia ja
selle õiglane ümberjaotamine.

INDREK GRIGOR
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