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Sünnipäev. Asümmeetrilised peegeldused
Jaan Toomiku loomingus
Indrek Grigor
Jaan Toomik. Nähtamatud pärlid. Kuraator leva Kulakova. Riga Art Space,
02.05.-20.06.2008.
Möödunud aastal ilmus Jaan Toomiku
kogumik, kus Hanno Soans kirjutab vajadusest panna kindlam ja käepärasem alus
Toomiku loomingu edasisele vaatlusele.
Alljärgnevalt käsitlen põgusalt Toomiku
lühifilmi "Armulaud" (2007) ning selle
seoseid kunstniku loominguga.

histab metafüüsilist piiri elu ja surma vahel. Kõige otsesemalt on Toomik kasutanud peegeldust installatsioonis "Peeglid"
(1992). Saksamaal Güstrowis kaevati
keskaegsele kalmistule augud (hauad) ja
asetati neisse peegel, mis kattis kogu augu
põhja.1 Selles töös mängib Toomik väga
paljude mütoloogiliste, teispoolsuse ja
peeglitaguse maailma kohati romantiseeritud teemadega, mis ei ole ei Toomiku
loomingu ega antud käsitluse seisukohalt

Jaan Toomiku loomingut läbib väga tugeva elemendina peegelduse motiiv, mis tä-

1
Installatsiooni kirjeldus, vt kogumik: Jaan Toomik. Eesti Kunstimuuseum, Tallinn, 2007, lk
131.
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iseenesest olulised, kuivõrd Toomiku
kontseptuaalne huvi ja siinse artikli formalistlik taotlus on ennekõike suunatud
peegeldusefektile enesele. Küsimus on
peegelduva ja peegeldatava suhtes: kas on
võimalik olla korraga nii siin kui seal, seda
nii ruumilises kui ajalises tähenduses?
Väga iseloomulikult joonistub see
problemaatika välja maalides "Sünnipäev
I" ja "Sünnipäev II" (2003). Mõlemad
tööd on autoportreelised ning kujutatud
on dubleeritud kunstnikku. "Sünnipäev
I" mängib kõnekeelelisele ja teatud määral
ka inimese füsioloogiast tulenevale oposit-

sioonile pea ja perse, millele sekundeerivad ka teised paarikud: käed ja jalad, õlad
ja puusad, põlved ja küünarnukid. Pööratust rõhutab veelgi asjaolu, et figuur istub
pea peäl.
Mängukaartidelt tuttavat peegelduva
ülakeha kujutist meenutav "Sünnipäev I"
ei mängi küll peegelduse klassikalise vasak-parem nihestusega (nagu teeb seda
eespool viidatud installatsioon "Peeglid"),
sellegipoolest on peegelduse motiiv ja ebasümmeetria selle eri külgede vahel ilmne.
Olenemata suurest sarnasusest ei ole jalad
ikkagi käed.
"Sünnipäev I" viitab, ja mitte ainult
pealkirja, vaid ka sünnituse hetke meenutava vormilise lahenduse kaudu kunstniku
taassünnile temast enesest. Sama teema,
kuigi natuke teistsugustele mütoloogilistele kujunditele rajatult, on ka "Sünnipäev
II" sisu.2 Antud töös on peegelduses juba
terve keha, mis oma ristikujulise asetusega
ei viita enam niivõrd otseselt sünni, kuivõrd juba märksa abstraktsemalt tsüklilisuse motiivile, milles elu ja surma dünaamikat tähistab figuuride asetus: seisev inimene kui elu ja selili lamaja kui surnu. Figuuri n-ö näost näkku asetus, mis — olgu
veel kord rõhutatud — viitab ikkagi ka
sünni ja surma tsüklilisele kordusele, tähistab samas selle protsessi ebasümmeetrilisust. Figuuride peegelduses ei moodustu
sümmeetrilist svastikat.
Sünnipõhise enese taastootmise motiiviga mängivad ka Toomiku tööd isa ja poja teemal. Maal "Poeg ja isa" (2007) kujutab väikelast süles hoidvat kunstniku, kusjuures figuuride pead on vahetuses: nii on
kunstniku autoportreeline pea asetatud
imiku õlgadele ja täiskasvanut kujutatud
imiku peaga. Ka selles töös ilmneb püüe
end taastoota, uuesti sündida ning seeläbi
aja kulgemine tühistada. Kuid samavõrd
2

Mõlema "Sünnipäeva" puhul võib rääkida väga
universaalsetest mütoloogilistest sümbolitest. Nii
näiteks on "Sünnipäev II" interpreteeritav ristina,
mille seos siinses käsitluses sellele maalile
omistatava surma teemaga on ilmne (seda enam,
et matuste rituaalne butafooria — kirst, kalmistu,
haud, hauakivi - on Toomiku töödes väga olulisel kohal). Figuuride asetust maalil "Sünnipäev
II" võiks tõlgendada ka svastikana, mis
tsüklilisuse kujutisena on otseselt seotud peegeldusega. Kuid selle töö raames ei ole need paralleelid (kuigi kunstnik on need tõenäoliselt intentsionaalselt sisse toonud) eriti viljakad, seetõttu
keskendun edaspidises ikkagi konkreetselt
peegelduse motiivile.

ilmne kui "Sünnipäevade" puhul on maali "Poeg ja isa" läbikukkumine perfektselt
sümmeetrilise peegelduse loomisel.
Video "Isa ja poeg" (1998) toob sisse
uue teema, milleks on teekond. Video kujutab alasti uisutavat kunstnikku, kes tuleb kaugelt silmapiirilt, teeb mõned tiirud
ümber kaamera ja kihutab tagasi silmapiiri poole. Video taustaks kõlab Toomiku
poja lauldud koraali tekst. Figuuri esitamine peegeldusena (kusjuures jällegi sümmeetriat otsiva ning mitte leidvana) on
taas väga ilmne, siinjuures sekundeerib
sellele aga ka teekonna teema, mis videos
tähistab endiselt ennekõike aja protsessuaalset iseloomu, mis väljendub ruumilises nihestuses.
Peegeldus ruumilise teekonnana ilmneb kõige otsesemalt Toomiku läbilöögivideos "Tee Sao Paulosse" (1994). Video
kujutab Tartut, Prahat ja Sao Paulot läbivatel jõgedel ujuvat peegelkuupi. Sündmuspaikade valik lähtus geograafilisest tõsiasjast, et kui tõmmata sirge Toomiku
sünnilinnast Tartust Sao Paulosse, siis läbib see sirge ka Prahat. Eespool käsitletud
taassünniteemat saatvate peegelduste vormilise lahenduse puhul on lähtutud aja
problemaatikast, ruumi aga vaadeldud kui
konstanti. "Tee Sao Paulosse" mängib aga,
vastupidi, kunstniku päritolukeskkonna ja
võõra ruumi erinemisega, mis sarnaselt
ajast tingitud ebasümmeetriaga isa ja poja
vahel on vormistatud nihestusena peegelduses, mille jõgede kaldad kuubile moodustavad.
Toomiku teekonna motiiv, mis ühelt
poolt tähistab otseselt ruumilist liikumist,
teiselt poolt seostub aga peegelduse situatsiooni kui surma ja taassünni ajalise tsükliga, näitlikustab väga efektselt metodoloogilist vajadust arvestada analüüsis nii
ruumi kui ka ajaga. Ainult ajast või ruumist lähtuv interpretatsioon jääks paratamatult ühekülgseks.
Viimase väite veelkordseks illustreerimiseks tuleb sisse tuua Toomiku loomingus küll harv, aga väga oluline teema, nimelt tants3. Video "Tantsides koju"
(1995) kujutab kunstnikku tantsimas Rohuküla-Heltermaa praami mootori rütmi3
Ka tantsu mütoloogilised konnotatsioonid on
viite kaudu šamanistlikule tantsule ilmsed. Videos "Tantsides isaga" saatemuusikana ei ole Jimi
Hendrixi laul "Voodoo Child" ilmselgelt juhuslik.

Iise müra saatel. Teine tantsupõhine video
"Tantsides isaga" (2003) kujutab Toomikut tantsimas Jimi Hendrixi laulu
"Voodoo Child" saatel oma isa haual. Isa
ja poja suhte ning surma teema sissetoomise kaudu võib "Tantsides isaga" juurest
tõmmata paralleele peegelduse motiiviga
mängivate töödega. Peegeldusele kui video taustamotiivile viitab ka tants, mis videos "Tantsides koju" sümboliseerib teekonda, kuid teekond - nagu ilmneb videos "Isa ja poeg" - on omakorda otseselt
seotud peegelduse hetkega.
Uudne on videos "Tantsides isaga" aga
tugev ktooniline element, mis tekitab paralleeli hauapõhja asetatud peeglitega installatsioonis "Peeglid", mis sarnaselt "Sünnipäevadega" mängib sünni-surma tsükli
ning aja ületamise ehk sümmeetrilise peegelduse ja surematuse võimalikkusega.
Raivo Kelomees: "Lein on ju alati vastuseks kaotusele, endassekuuluva hävimisele
— see läbib Toomiku teoseid pideva vooluna, soovina taastada endist olukorda. Iga
looja tegeleb paradiisliku süütuse ja terviklikkuse tagasikutsumisega. Selle soovi
täitumine on võimatu, nii nagu on lõppematu selle soovi täideviimise kavatsus."4
Kuigi ka kõik kirjeldatud Toomiku
teosed kujutavad püüet sümmeetria poole
ning selle püüde läbikukkumist, ei saa
nõustuda Kelomehe väitega, et sümmeetria on saavutamatu. Toomik ületab surma, saades oma teosega üheks. Iseloomulikult toimub see just ktoonilisel tasandil,
performance'is "Nimeta [Vennale]"
(2002), kus Toomik kukutab end üheksa
meetri kõrguselt puude vahele riputatud
nöörilt alla, kuid ei kuku mitte surnuks,
vaid neeldub maapinda. Seegi on väga
müstiline motiiv, käepäraseimaks paralleeliks Jeesuse ülestõusmine: mitte suremine,
vaid kirgastunud surematus. Just see on
video "San Antonio jutlustaja" (1997) sisuline puänt: "And the bible said, He
died, yes, He was buried, yes, but on the
third day He was rised again!"5.
Ebasümmeetrilisus tekib peegelduse
ehk ülemineku hetkel: sündides, surres,
teel "sinna", tantsides. Performace'is
" [Vennale]" aga mingit üleminekut ei toi4

Kelomees, Raivo. Jaan Toomik. Eesti Kunstimuuseum, Tallinn, 1997 (pagineerimata).
5
Tsitaat on ära toodud Hanno Soansi eessõnas
Jaan Toomiku isikunäituse kataloogile. Kogumik: Jaan Toomik, 2007, lk 8.
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mu, haua põhjas ei ole enam peeglit ning
keha ei sängitata nagu maalil "Sünnipäev
II". Puuduvad kõikToomiku poeetika
peegeldusele viitavad elemendid, kunstnik
neeldub, või õigemini, neelatakse maa
poolt. Selles mõttes on Toomiku puhul
tegelikult koitektsem tääkida mitte perfektse peegelsümmeetria saavutamisest,
vaid peegelduse situatsiooni ületamisest.
Nagu nähtub installatsioonist "Peeglid" ja videodokumentatsioonist" [Vennale]", on ka maa peegel: ta ei seostu mitte
ainult surmaga, vaid - nagu sellisele ehtmütoloogilisele elemendile omane — ka
sünniga. Kui ajalise dominandiga isa ja
poja tsüklilised peegeldused tegelevad ennekõike ebasümmeetriaga, siis ktooniline
sünd seostub Toomikul ennekõike viljatuse ja kastratsiooniga.
Efektseim tõö selles vallas on video
"Nimeta [Mees]" (2001), milles sedakorda mitte kunstnik ise, vaid tema "lemmikmodell" Elaan on suguelundeid pidi
aheldatud mudasele põllule, kus ta tam-

mub ogara loomana lõa otsas ringiratast.
Küntud põld on (rembrandtlikus vormis)
selge viljakuse sümbol. Sellele vastandub
Elaan, kes, hoolimata sellest — või õigemini seda enam - , et viljastumist ei tule, on
primitiivse seksuaaltungi kaudu paratamatult maa külge aheldatud. See on nagu
seks kondoomiga, mis välistab peegelduse, isa ja poja situatsiooni kui sellise, ning
on seetõttu sõna otseses mõttes lootusetu.
Lihtsuses peituva efektsusega illustreerib
seda maal "Akt kondoomiga" (2004).
Vaadeldud teema lahenduseks võib pidada keskset tööd Toomiku 2007. aasta
isikunäituselt Kumus, lühimängufilmi
"Armulaud" (2007), mille peaosalisteks
taas Elaan ning — juba antropomorfses
vormis - emake maa, kes mehe hooletut
kondoomikasutust kuritarvitades Elaani
lunastab. Nii sammubki Elaan filmi lõpus
sümmeetriliste puurivide vahel silmapiiri
poole ega pöördu tagasi, vaid saab maaga
üheks. Viimasele ei viita üksnes paralleel
emakese maaga, vaid ka filmi saatev maal

Jaan Toomik. Nimeta. Performance ja video, 2002.
Jaan Toomik. Untitled. 2002. Performance and video.
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"Mets" (2007), kus kujutatud sedasama
filmilõpu sümmeetrilist metsasalu ning
mitut silmapiiri poole suunatud hauda.
Matust kui ktoonilist lepitust on kujutatud ka maalil "Matus" (2007). Niisiis tähistab Elaani liikumine silmapiiri poole
maaga ühekssaamist.
Peegeldus Toomiku loomingus tähistab ennekõike sünni ja surma müsteeriumi, mis väljendub ilmekalt isa ja poja
identsuse küsimuses. Paralleelsete motiividena tulevad sisse teekond ja tants, mis tähistavad samuti peegelduse olukorda, evides sealjuures aga juba tugevalt protsessuaalset ehk ajalist olemust. Iseloomulikult kujutavad kõik protsessuaalsete elementidega mängivad teosed perfektse
sümmeetrilise peegelduse nurjumist. Lunastus saabub ktoonilise elemendi domineerimisega leppides, piltlikult öeldes:
sunnismaiseks hakates. Hermafrodiitne
sünnipäev on paratamatu läbikukkumine.

Jaan Toomik Armulaud. 12 min lühifilm, 2007.
Jaan Toomik. Communion. 2007. 12 minute short film.

Jaan Toomik. Isa ja poeg. Video, 1998.
Jaan Toomik Father and Son. 1998, video.

Jaan Toomik. Nimeta [Mees]. Video, 2001.
Jaan Toomik. Untided [Man], 2001, video.
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