
kaasa ideoloogiaga, millest sa rääkisid, siis ma ei oleks nii
järjekindlalt oma töid signeerinud. Sellest tekib teatud vas-
tuolu. 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 võtmisekoht 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 töödesigneerimisega sellepaika
pannud.

Tahtsin veel küsida n-ö vahepealsete tööde kohta, mil-
le 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 lihtsamaltöeldes geograafiliselt või ruumiliselt
hajutatud kutsung kontaktile. Vastastikku „hei-hoi” hüüdmi-
ne. Minus elas see eeskätt helina jaalles siis lõin ma selle ma-
sinasse. 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 tegeli-
kult 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 jaoli vaja esimest, sisse-
juhatavatpilti, mis oleks sümbol jakoondaks tähelepanu kes-
kele, mitte ei hajutaks seda üle servade laiali. Ja siis ma ku-
jutasinette lauda, mille ümber istutakse jakus siis oma kaar-
did 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 kok-
ku sõbralikule koosviibimisele. Eestis polnud tollalnimetust
„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 ni-
metusse 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 olnudkohanud ühtegi kon-
kreetse 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
meeldinudega meeldi siiani. See kujutab inimese füsiognoo-
miat üldistatudkujul, kuid üldistuse aste on väike ja selles puu-
dub minu jaoks poeesia, mille ma tahaksin sinna kas siis ül-
distustaseme suure muutmise või mõne muu poeetilisema
kujundi leidmisega panna. Aga see on minu meelest liiga kulu-
nud, liiga saamatu võte.Konkreetses luules esineb seda kül-
laltki palju, mõned on väga virtuoosliku piirini läinud selles,
minaaga püüdlen lihtsama kujundi ja lisaks veel selle punkti
suunas, kus luule ja kunst omavahel kokku saavad. Suur osa
maailma tegijatest kalduvadoluliselt kunsti, teised luule poo-
le, uuem suund on nüüd helikunst, mis on meil veidi vähem
tuntud. Seetõttu on mul suurest rahvusvahelisest plejaadist
vaid mõned lemmikud, kes mind tõesti vaimustavad, ülejää-
nute puhul märkan ma professionaalse tegijana puudusi, mida
ma ise olenpüüdnud vältida. Mindköidab see, kuidas nende
kolme – kunsti, luule jaheli – keskele jõuda. Ja ega maailmas
palju selliseid inimesi olegi, kelle saaks sinna kõhklemata pan-
na. See on minu, nüüd juba teadlikum, suhe selle asjaga, kui
ma olen veidi uurinud, mis maailmas toimub.

Raul Meele ja Andres Kure vestlus on salvestatud 14. mail näitusel
„Raul Meel. Dialoogid lõpmatusega”.
Näitus jääbavatuks 12.oktoobrini.

1Kelomees, Raivo 2014. Hinge ja vaimu tasakaalustaja. –

Sirp, 09.0
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koostöös valmiv veerg sellest, mis kunstiinimestel parasjagu sü-
damel on. Alljärgnevalt teeme juttu mõningatest õppeainetest,
mida ei ole võimalik leida ühegi Eesti ülikooli ametlikest õppe-
kavadest, kuid mis seal vaikimisi kahtlemata olemas on, nagu
tõestab elu.

MÕNINGATEST VARJATUD
ÕPPEAINETEST EESTI
ÜLIKOOLIDES
Indrek Grigor

Ülevaate tinglikuks ajendiks on Tartu Ülikooli maaliosakon-
na üliõpilaste ainekavas märkimisväärset arvu tundehõlmav
sissejuhatus õpitud abitusse. Selle aine kaks põhisuunda
on otsustusvõimetus jasaamatus. Viimast nii isiklike oskuste
rakendamise kui ka enesele abi otsimise vallas.

Tõestusena selleaine olemasolusteikäibi mitteainult minu
galeristitöö käigus kunstnikega omandatudkogemus, vaid ka
TÜ vilistlase staatus. Õpitud abitus on üks neist kahest var-
jatud ainest, mille ma ka ise rohkem või vähem edukalt lä-
binud 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 las-
ta, ent loobusin sellest mõttest lugejate huvides.
Loomulikult õpetatakse õpitud abitust ka mitmel pool mu-

jal, tõstsin TÜ esile lihtsalt kui kuns-
tivälja vaatepunktist silmapaistva
keskuse. Õpitud abituse professuur
asub aga Tallinnas.
Teine varjatud õppeaine, mis TÜs ül-

dainetehulkakuulub – ent on eritipro-
minentsel kohal just semiootika osa-
konnas –,onsissejuhatus võõrsõnade
leksikoni vasakpoolsesse tulpa. Kui
minu arvustused ei tundu selle aine
olemuse tabamiseks piisavalt illustra-
tiivsed,siis lugege näiteks kolleeg Kad-
ri Roodi artikleid. Ning meeldetuletu-
seks sellekohta, et ka semiootikat ei
õpetata vaid Tartus, on Anders Här-
mi „Semionaudi päevaraamat”.
Kummalisi sissejuhatusi leiab ilmselt

kõigi erialade ainekavadest, ent ena-
mik neist ei ole kujutava kunsti vaa-
tepunktist olulised. Semiootika mõju
kunstile on teiste, otseselt kunsti
mittepuutuvate humanitaarerialade-
ga võrreldes see-eest ebaproport-
sionaalselt 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 toe-
tub toimetuslikelekommentaaridele minu artiklite veergu-
del. Võrdluseks võite kuulata „Kunstiministeeriumi”, mis lä-
heb eetrisse ilma eelneva keelelise toimetuseta, kuivõrd õi-
gekeelevead pole suuliseskõnes 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 se-
gamini läinud. Lisakihistuse tekitavad veel kultuuriloolist ja/
või slängilist iseloomu tsitaadid ja sententsid. Kõik kokku
moodustab mitteeriti koherentse erialalise keele, mille ka-
sutamise muudab probleemseks asjaolu, et erinevalt reaal-
teadustest on humanitaaria otsesemalt või kaudsemalt kõigi
inimeste huviorbiidis. Või miks muidu kurdetakse, et kuns-
tikriitikat ilmub päevalehtedes vähe?Kunst, nagu poliitikagi,

peaks inimestele kordaminema jaajakirjandus peaks inimesi
kunstist teavitama. Seevastu tehakse oluline osa reaaltea-
duslikest avastustest (sõjaväe)laboratooriumide varjus ning
seal on erialaline argoo mitte ainult lubatav, vaid küllap ka
funktsionaalne.

Müürilehe kui normeeritudpeavoolumeedia suhtes ambiva-
lentsemalpositsioonil seisvaväljaande veergudel võibmõndagi
sallida, kuid lugeda(!) EestiRahvusringhäälingu väljaandes muu
jutu sees sõnapaari „her thing”, mis ei ole kursiivis ega min-
gil muul viisil rõhutatud, on häiriv isegi minusugusele keele-
hälvikule. Sellele, et tegemist on nimeltkeelelise probleemi-
ga,viitab asjaolu, et tele-eetris olevale, kõigi väliste tunnuste
järgieestikeelselekunstisaatele lisatakse subtiitrid.

Ja jällegi– etkeegi ei arvaks, et Artishok viskab kivi end ise
süütuks pidades –, kui olete lugenud varem käesoleva rub-

riigi algataja Maarin Mürgi veerge, siis vaevalt leiate nende
hulgast ühegi sellise, kus ei oleks mõnd otsest anglitsismi.
Võib-ollamitte sisuliseks, aga kindlasti sümboolsekskõrghet-
keks on nende hulgas essee peakirjaga „booked”.

Täpsus jaühtsus on olulised tegurid, nii näitekson vägakee-
ruline kujutada tänapäevast elu ette ilma üldkehtiva kellaaja-
ta. Keelelise kaose koordineerimiseks rajatakse biomee-
dikumi ja chemicumi kõrvale Monotoomikum. Taatlemise
jakalibreerimise ehk üldisele tehnilisele täpsusele suunatud
operatsioonide kõrval tegeleb Monotoomikum ka definee-
rimisega. Seega on ta* üks keskseid institutsioone, mis mää-
rab kindlaks normid, mille alusel kvalifitseerub miski kaas-
aegseks 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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	Pildid
	Esikaanel Viljandi pärimusmuusika festival. Foto: Renee Altrov
	Hõbe Ilus otsustas 2012. aasta aprillis Berliini sõita ning veetis seal aastakese. Möödunud sügisel läks ta Edinburghi, kus elab praegugi. Selles üpris kirevas äraolemises on ta teinud mitmesuguseid töid ja kohanud kõiksugu inimesi – eks ikka selleks, et end paremini tundma õppida, kaugemale näha ja lähemalt kogeda. Toimib küll. Tundub, et siit saab ainult edasi minna. Hõbe luuletusi saab lugeda kõrvalleheküljelt.
	Eveliis Kurs on Suur-Tartu imperialist ja Tartu Ülikooli doktorant. Peab isikuvabadusi ja võrdset kohtlemist ülitähtsaks. Kui üks konservatiivsem õppejõud tema magistritöö kaitsmiselt välja jalutas, tundis ta, et perekonna- ja soouuringud ning inimõigused on teemad, millega tuleb akadeemilises plaanis kindlasti edasi tegeleda. Eveliis arutleb arvamusartiklis „Mida riigikogulane häbeneb?” samasooliste inimeste kooselu seadustamise teemal (lk 8).
	Marta Vaarik õpib Eesti Kunstiakadeemias maalima, aasta pärast on paberitega kunstnik. Vastutab järgmise aasta EKA avaliku näo ja pidude eest ning avab septembris lagunenud kogukonna jaoks kaua oodatud ühenduspunkti ehk EKA kohviku! Januneb füüsiliste kogemuste ja inimeste järele. Ütleb, et idee ei ole kunagi nii ergas ja kirgastav kui olukord ise ning selles opereerimine erutab teda. Marta jagab hetke jäädvustust uues fotorubriigis „Pidu sinus eneses” (lk 13).
	Stella Salumaa on lõpetanud Tallinna Ülikoolis kultuuriteooria ja EKAs animatsiooni eriala. Praegu elab ta Londonis ja tegeleb illustratsiooni ning animatsiooniga. Vaata ka stella-salumaa.planet.ee. Stella illustreeritud on käesolevas numbris suviste muusikafestivalide välimääraja (lk 14–15).
	Helmut Kool (ehk Tony Tonni) on 80ndatel Kalamaja kirjus keskkonnas võrsunud melomaan ja paras raadiopea. Küpsenud kolm kümnendit Soome lahe ääres, maandus ta 2012. aasta sügisel Tartus, et hoolitseda Elleri kooli haridustehnoloogia eest. Muusikas hindab ennekõike üllatamisvõimet ning teatavat kiiksu. Igavest truudust vannub J. S. bachile, bob Dylanile, brian Enole, Liz Fraserile ja Frank Zappale. Vahel kehastub DJks Tony 1000, et tüüdata teisigi oma muusikaliste leidude või funk’iga. Helmut kuulas St. Cheatersburgi „We Are The Pigeons Of The Worldi”, plaadiarvustust loe leheküljelt 18.
	Ants Siim on üliõpilane ja väikest viisi ajaloohuviline melomaan, kes naudib tavaarusaama järgi „vana” muusikat, kuid ei löö risti ette ka hea „uue” puhul. Arvab samas, et vana heliloomingut ei saa kuulata, kuna seda pole lindil ja plaadil. Muusikas hindab kena meloodiat, jõulisust ja ekstsesside vältimist. Ants pani plaadiarvustuste rubriigis kõrva peale Väntoreli samanimelisele albumile (lk 19).
	Annika Haas on portree- ja dokumentaalfotograaf, kes on juba 15 aastat kaameraga Eestis elavate vene vanausuliste elu jälginud ning saanud objektiivi ukse vahele meie mustlaste kodudele. Alates 2010. aastast on ta jäädvustanud ka Tallinna lennuvälja ümbruses paikneva datša-rajooni hääbumist, sealse viimase nõukogude inimeste kogukonna jäänukit ja lihtsat slaavipärast hingevajadust suvilakultuuri järele. Septembris lendab „Lennukivaatlejate” seeria New Yorki fotofestivalile Photoville. Annika „Lennukivaatlejatele” saab heita pilgu lehekülgedel 20–21.
	Maria Helen Känd on Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste tudeng, kes praktiseerib praegu kultuuriajakirjanduse vallas ning tegeleb loomingulises plaanis ka luule kirjutamisega. Filmide puhul ei pea ta tähtsaks niivõrd totaalset kinematograafilist stiilipuhtust või efekte, vaid neist kiirgavat silmaga hoomamatut tundelaengut ja sellest tekitatud elutorget, mis ei nõua teoselt mingit klassikalise filmiesteetika traditsioonidest kinnipidamist ega tohutut rahakulu. Maria Heleni arvustus pälvis Müürilehe noorte filmikriitikute võistlusel esikoha (lk 30).
	Ralf Sauter on eluaegne filmide vaataja ja vaatleja, kes kipub neist ka kirjutama. Spetsiifilisemalt on ta huvitatud õudusfilmidest, meele järele on ka muudesse žanritesse kuuluvad teosed, mis kuidagi äärmusi kompavad või inimpsühholoogiale keskenduvad. Meeldib ka lugeda ning ühtlasi on ta tegelenud pikemat aega bob Dylani muusika tudeerimisega. Ralfi filmikriitika konkursil teiseks tulnud filmiarvustus asub leheküljel 30.
	Triinu Eesmaa on elupõline tartlane, kes tudeerib filosoofiat ja psühholoogiat, ametilt on ta aga sarivabatahtlik. Aeg-ajalt naudib liikuvate piltide seltskonda. Filmide ja sarjade juures hindab tugevat käekirja, jõulisi karaktereid ja puhast stiili. Triinu kolmanda koha võitnud filmikriitikute konkursi arvustuse leiab leheküljelt 30.
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	Sander Puki lavastus „Armastus ja raha” Dennis Kelly samanimelise näidendi põhjal Tallinna Linnateatris. Foto: Siim Vahur
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	@nuku Sülle kukkunud õnn... Meil on lavasid puudu. Otsisime vaba lava. Leidsimegi! Leidsime rohkemgi. #EV100 #NUKUVabastLavast
	@Vaba Lava Teadustootmiskoondis „Elektrotehnika” tervitab NUKUt üleliidulises teatrite tegevuse efektiivsuse tõstmise komplekseksperimendis! Ühise eesmärgi nimel saavutada kaadri ratsionaalne hõive ning etenduste kõrge ideelis-kunstiline tase! #EV100 #VabaLavaNUKUst
	@Cabaret Rhizome Sellest saab meie esimene koostöö teise teatriga. Ei tea üldse, mida oodata, ja see teebki olukorra põnevaks. #EV100 #CabaretRhizomeVATTeatrist
	@VAT Teater VAT loodab, et Fortuuna määratud koostöö Risoomiga tuleb mõtestatud, üksmeelne, pildirikas, kõlav, särav, taktis, toonis, stiilne ja teed näitav. Just. #EV100 #VATTeaterCabaretRhizome’ist
	@Endla Sõpradega naaber-kuurortlinnast on meil varemgi koostöö hästi sujunud. Miks mitte selgi korral. #EV100 #EndlaKuressaareLinnateatrist
	@Kuressaare Linnateater Nagu aadliperekonnas ikka, langetati otsus mujal kui südames. Pärnu teatriga ammustest aegadest lausa otseses suhtes, on meie praegune direktor Endlas viis aastat näitlejaleiba söönud. #EV100 #KuressaareLinnateaterEndlast
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