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Artishoki veerg
Artishoki veerg on kunstikriitika blogi Artishoki ja Müürilehe
koostöös valmiv veerg sellest, mis kunstiinimestel parasjagu südamel on. Alljärgnevalt teeme juttu mõningatest õppeainetest,
mida ei ole võimalik leida ühegi Eesti ülikooli ametlikest õppekavadest, kuid mis seal vaikimisi kahtlemata olemas on, nagu
tõestab elu.
kaasa ideoloogiaga, millest sa rääkisid, siis ma ei oleks nii
järjekindlalt oma töid signeerinud. Sellest tekib teatud vastuolu. Kui näiteks Eha Komissarov tahab rõhutada Lääne
moodsama teooria suunda, siis ta imestab, milleks mulleneed
signatuurid? Nii et see on ühtlasi mulle endale mõtlemise, aga
ka seisukoha võtmise koht olnud.
Ma ei arva, et üks lähenemine oleks õige ja teine vale,
vaid ma lihtsalt tahtsin panna paika selle positsiooni.
Ma olen sellele mõelnud ja tööde signeerimisega selle paika
pannud.
Tahtsin veel küsida n-ö vahepealsete tööde kohta, mille sõnum ja funktsioon on omavahel justkui vastuolus.
Näiteks su plakat „Hei-hoi”. Sellest ei saa tegelikult aru,
et mida see „hei-hoi” tähistab?
See on kõige lihtsamalt öeldes geograafiliselt või ruumiliselt
hajutatud kutsung kontaktile. Vastastikku „hei-hoi” hüüdmine. Minus elas see eeskätt helina ja alles siis lõin ma selle masinasse. Tugev rahvusvaheline vastukaja, mis sellele tuli, oli
minu jaoks meeldiv üllatus. Seda tehes ma isegi ei unelenud
sellisest kõlapinnast, vaid lihtsalt luuletasin.
Teine oluline sari, mis juhatab näituse sisse, on tegelikult raamatu „Klubi” käsikiri 60ndate lõpust. See on
aluseks paljudele hilisematele graafilistele lehtedele ja
võtmetähendusega sinu tööde ühe suuna puhul. Mida
pealkiri „Klubi” tähistas?
Mul oli juba käsikiri kokku pandud ja oli vaja esimest, sissejuhatavatpilti, mis oleks sümbol ja koondaks tähelepanu keskele, mitte ei hajutaks seda üle servade laiali. Ja siis ma kujutasin ette lauda, mille ümber istutakse ja kus siis oma kaardid või ideed vastastikku välja laotakse. Hakkasin tajuma, et
kogu mu raamatu olemuseks on nagu seltskond või klubi, kus
iga teos on mingi tegelane või isiksus, kes tulevad kõik kokku sõbralikule koosviibimisele. Eestis polnud tollal nimetust
„klubi” ega sellega seotud liikumist antud mõttes olemas. Oli
küll Tselluloosi Tantsuklubi või Sossi Klubi, kuid see mõiste
oli nõukogulik ja hoopis teine. Minu „Klubi” tõi sellesse nimetusse täiesti teise taseme.
See on ka teos, mis paneb aluse hilisemale seerialisele
lähenemisele ja mille käigus sa leiutad oma tehnikad.
Räägi sellest tegelikult olude sunnil sündinud tehnikast
lähemalt.
Selle ma tõesti leiutasin ise. Ma ei olnud kohanud ühtegi konkreetse luule teost enne, kui mul oli endal valmis umbes 50
pilti. Kui ma nägin esimest Neue Werbungi kaant, millel oli
numbritega loodud inimnäo kujutis, siis see mulle üldiselt ei
meeldinud ega meeldi siiani. See kujutab inimese füsiognoomiat üldistatud kujul, kuid üldistuse aste on väike ja selles puudub minu jaoks poeesia, mille ma tahaksin sinna kas siis üldistustaseme suure muutmise või mõne muu poeetilisema
kujundi leidmisega panna. Aga see on minu meelest liiga kulunud, liiga saamatu võte. Konkreetses luules esineb seda küllaltki palju, mõned on väga virtuoosliku piirini läinud selles,
mina aga püüdlen lihtsama kujundi ja lisaks veel selle punkti
suunas, kus luule ja kunst omavahel kokku saavad. Suur osa
maailma tegijatest kalduvad oluliselt kunsti, teised luule poole, uuem suund on nüüd helikunst, mis on meil veidi vähem
tuntud. Seetõttu on mul suurest rahvusvahelisest plejaadist
vaid mõned lemmikud, kes mind tõesti vaimustavad, ülejäänute puhul märkan ma professionaalse tegijana puudusi, mida
ma ise olen püüdnud vältida. Mindköidab see, kuidas nende
kolme kunsti, luule ja heli keskele jõuda. Ja ega maailmas
palju selliseid inimesi olegi, kelle saaks sinna kõhklemata panna. See on minu, nüüd juba teadlikum, suhe selle asjaga, kui
ma olen veidi uurinud, mis maailmas toimub.
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Raul Meele ja Andres Kure vestlus on salvestatud 14. mail näitusel
„Raul Meel. Dialoogid lõpmatusega”.
Näitus jääb avatuks 12. oktoobrini.
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Kelomees, Raivo 2014. Hinge ja vaimu tasakaalustaja.
Sirp, 09.0
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VARJATUD
ÕPPEAINETEST EESTI
MÕNINGATEST

ÜLIKOOLIDES
Indrek Grigor

Ülevaate tinglikuks ajendiks on Tartu Ülikooli maaliosakonna üliõpilaste ainekavas märkimisväärset arvu tunde hõlmav
sissejuhatus õpitud abitusse. Selle aine kaks põhisuunda
on otsustusvõimetus ja saamatus. Viimast nii isiklike oskuste
rakendamise kui ka enesele abi otsimise vallas.
Tõestusena selle aine olemasolust ei käibi mitte ainult minu
galeristitöö käigus kunstnikega omandatud kogemus, vaid ka
TÜ vilistlase staatus. Õpitud abitus on üks neist kahest varjatud ainest, mille ma ka ise rohkem või vähem edukalt läbinud olen. Nii on minu suutmatus eesti keele grammatikas
toimetaja hinnangul ennekõike õpitud abitus. Paraku ei ole
mingit alust selles kahelda. Väite tõestuseks kaalusin paluda
Müürilehel käesolev essee ilma keeletoimetuseta trükki lasta, ent loobusin sellest mõttest lugejate huvides.
Loomulikult õpetatakse õpitud abitust ka mitmel pool mujal, tõstsin TÜ esile lihtsalt kui kunstivälja vaatepunktist silmapaistva
keskuse. Õpitud abituse professuur
asub aga Tallinnas.
Teine varjatud õppeaine, mis TÜs üldainetehulka kuulub ent on eriti prominentsel kohal just semiootika osakonnas on sissejuhatus võõrsõnade
leksikoni vasakpoolsesse tulpa. Kui
minu arvustused ei tundu selle aine
olemuse tabamiseks piisavalt illustratiivsed, siis lugege näiteks kolleeg Kadri Roodi artikleid. Ning meeldetuletuseks selle kohta, et ka semiootikat ei
õpetata vaid Tartus, on Anders Härmi „Semionaudi päevaraamat”.
Kummalisi sissejuhatusi leiab ilmselt
kõigi erialade ainekavadest, ent enamik neist ei ole kujutava kunsti vaatepunktist olulised. Semiootika mõju
kunstile on teiste, otseselt kunsti
mittepuutuvate humanitaarerialadega võrreldes see-eest ebaproportsionaalselt suur. Ning kuigi see mõju
on olnud usutavasti üldiselt positiivne, kardan ma, et võib
kuluda veel terve põlvkonna või paari jagu aega, enne kui
kunstikirjutuses hakatakse rääkima ‘fooni’ asemel ‘taustast’
ja ‘ekspositsioonidest’ saavad taas näitused. See väide toetub toimetuslikele kommentaaridele minu artiklite veergudel. Võrdluseks võite kuulata „Kunstiministeeriumi”, mis läheb eetrisse ilma eelneva keelelise toimetuseta, kuivõrd õigekeelevead pole suulises kõnes nii ilmsed.
Kunstiteaduste instituudi üks olulisemaid õppeaineid üldse
on sissejuhatus anglitsismidesse. Võõrsõnade leksikoni
vasakpoolne tulp ja anglitsismid on selles mõttes sarnased,
et erialaline termin, mõiste ja tavakeelne sõna on neis segamini läinud. Lisakihistuse tekitavad veel kultuuriloolist ja/
või slängilist iseloomu tsitaadid ja sententsid. Kõik kokku
moodustab mitte eriti koherentse erialalise keele, mille kasutamise muudab probleemseks asjaolu, et erinevalt reaalteadustest on humanitaaria otsesemalt või kaudsemalt kõigi
inimeste huviorbiidis. Või miks muidu kurdetakse, et kunstikriitikat ilmub päevalehtedes vähe? Kunst, nagu poliitikagi,

peaks inimestele korda minema jaajakirjandus peaks inimesi
kunstist teavitama. Seevastu tehakse oluline osa reaalteaduslikest avastustest (sõjaväe)laboratooriumide varjus ning
seal on erialaline argoo mitte ainult lubatav, vaid küllap ka
funktsionaalne.
Müürilehe kui normeeritudpeavoolumeedia suhtes ambivalentsemalpositsioonil seisva väljaande veergudel võib mõndagi
sallida, kuid lugeda(!) Eesti Rahvusringhäälingu väljaandes muu
jutu sees sõnapaari „her thing”, mis ei ole kursiivis ega mingil muul viisil rõhutatud, on häiriv isegi minusugusele keelehälvikule. Sellele, et tegemist on nimeltkeelelise probleemiga,viitab asjaolu, et tele-eetris olevale, kõigi väliste tunnuste
järgi eestikeelsele kunstisaatele lisatakse subtiitrid.
Ja jällegi et keegi ei arvaks, et Artishok viskab kivi end ise
süütuks pidades
kui olete lugenud varem käesoleva rub–
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riigi algataja Maarin Mürgi veerge, siis vaevalt leiate nende
hulgast ühegi sellise, kus ei oleks mõnd otsest anglitsismi.
Võib-olla mitte sisuliseks, aga kindlasti sümboolseks kõrghetkeks on nende hulgas essee peakirjaga „booked”.
Täpsus ja ühtsus on olulised tegurid, nii näiteks on väga keeruline kujutada tänapäevast elu ette ilma üldkehtiva kellaajata. Keelelise kaose koordineerimiseks rajatakse biomeedikumi ja chemicumi kõrvale Monotoomikum. Taatlemise
ja kalibreerimise ehk üldisele tehnilisele täpsusele suunatud
operatsioonide kõrval tegeleb Monotoomikum ka defineerimisega. Seega on ta* üks keskseid institutsioone, mis määrab kindlaks normid, mille alusel kvalifitseerub miski kaasaegseks kunstiks, kuid juhatab samas ka kõiki, nii kunstilisi
kui ka kunstiajaloolisi traditsioone. Hoone valmides kolivad
sinna nii Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kui ka Konrad Mägi
Ateljee.

*„ta” on siinkohal teadlik sisuline iroonia.
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