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Surma installeerimisest

Indrek Grigor

Jass Kaselaane näitus „Hingede rändamine”
Tartu Kunstimajas kuni 24. IV.

Jass Kaselaane on viimasel kolmel installatiiv-
sel isikunäitusel keskendunud surma teema
kujutamisele erinevates vormides: „Luigelaul”
Hobusepea galeriis (26. xi– 7. xii 2009) koosnes
kisendavast seakoorist, „Tulge tagasi, inimese
lapsed” (12. Viii – 29. Viii 2010) moondas Tal-
linna Linnagalerii surnuaiaks ja vastse ekspo-
sitsiooni „Hingede rändamine” keskmes on
lahkunud hinged ja nende teekond.

Tartu Kunstimaja suures saalis eksponee-
ritud installatsioon „Hingede rändamine” on
oma sisus ja ülesehituses võrdlemisi lihtne,
koosnedes siinpoolsust kujutavast majast, mille
aknast saab vaadelda väikest readymade-ob-
jekti pasundava ingliga, kes tiirleb ümber/läbi
butafoorse kiriku, saateks mängutoosi mitte
just idülliline tilin. Suure saali täidab arvuka

koosseisuga hingede parv, kes särasilmse vai-
mustusega liigub teise väikse kõrvalsaali poole,
viimse kohtupäeva valgustunnelisse. Sisuliselt
on sulandunud kaks teemat: siinpoolsuses eks-
levad hinged ja teekond teispoolsusse. Teema
mitmekihilisuskajastub ka installatsiooni trip-
tühhonilaadses ülesehituses, miska on kasutud
ära saali eripära. Ühelt poolt on tegemist jutus-
tusega, mille näituse külaline oma liikumisega
aktiveerib, teiselt poolt on kesksel skulptuuri-
grupil vormilised ja sisulised iseärasused, mis
võimaldavad seda vaadelda viimse kohtupäeva
motiivist sõltumatu mütoloogilisele ainesti-
kule viitava kummitusliku hingede parvena.

Installatsiooni religioossus ei ole autori
sõnul sisuline, vaid esteetilinevalik, mida võib
Kaselaane varasemaid surmateemalisi töid
arvesse võttes ka uskuda. Seda enam et vas-
tavat teemavalikut on autor vestluses ise põh-
jendanud installatsiooni-ja skulptuurimeediu-
mile sobilikuna, samas kui näiteks samalaadse
ekspressiivsuse ja sümboolsusega video mee-
nutaks ennekõike B-kategooria õudusfilmi.
Viimane ei põhjenda, miks Kaselaan surmaga

nii intensiivselt tegeleb, samas aga viitab see
selgitus surma formaalsele tähendusele kunst-
niku jaoks. Tegemist näib olevat üldistava nar-
ratiivse süžeega, mis võimaldab autoril oma
abstraktseid vormilisi mänge (enese tarvis?)
kontseptualiseerida. Seda väidet toetavad ins-
tallatsioonigraafilised – autori sõnul suisa maa-
lilised – väärtused, millega ta põhjendab nii
skulptuuride viimistlematust kui viimistlust.

Nihutades tähelepanu üldmuljelt detaili-
dele, pääseb domineerima kogu installatsiooni
robustne teostus, mis hõlmab nii skulptuuride
vormi, tehnilisi lahendusi kui heli. Tehnokraa-
tiat idealiseerivasse steam-punk-esteetikasse
suubumise välistab aga Kaselaane töö antro-
pomorfsus, mis ennekõike väljendub kerajate
kehadega figuuride koletislikes maskides, aga
ka realistlikes käe-ja jalalabades, mis kooskõlas
autori kavatsustega viitab libaolevuste paral-
leeli kaudu figuurigrupi mütoloogilisele taus-
tale. Samasugusel inimlikkuse ja tehnokraatia
vastuolul töötas minu arvates ka Linnagalerii
installatsioon „Tulge tagasi, inimese lapsed”,
kus kehade asemel olid ristid ja maski funkt-

siooni täitis foto kolmest vanatädist kalmistul,
installatsiooni keskmes seisid aga leinamarssi
pasundavad ruuporid.

Figuraalsuse ja mehaanilisuse vastuolulise
ühenduse kõrval, mille täiuslikemaks kehas-
tuseks oli ilmselt mehaaniline „dirigent” ins-
tallatsioonis „Luigelaul”, võib polaarsust leida
ka Kaselaane loomingu helikasutuses, milles
tunduvad vastanduvat müra ja muusika. Ent
kui töö tehniline pool on inimlikuga sulandu-
nud ega lase sisulistkontrasti märgata, siis heli
kasutamise osas näib leiduvat tähenduslik loo-
gika, seda vähemaltsurma temaatikat käsitle-
vate tööde kontekstis.

Muusika seostub elu ja nii-öelda siinpoolsu-
sega. Installatsiooni „Tulge tagasi, inimese lap-
sed” surnuaias kõlavat leinamarssi mängib kla-
veril poisike kõrvalsaali projitseeritud videos.
„Hingede rändamise” elavate maailma tähis-
tava mängutoosi heli on väga raske nimetada
muusikaks, aga kahtlemata on selles meloodi-
lisust, samas kui teispoolsusse kihutav hingede
parv lendab sinna propellerite mürinal. Sur-
mahetke ehk üleminekusituatsiooni kujutavas
„Luigelaulus” aga olid need kaks poolust sulan-
dunud. Ühelt poolt panustas Kaselaan sõnale
„laul”, kujutades kisendavat seakarja koorina,
teiselt poolt polnud puudus kuuldavale too-
dava heli puhul märgata vähimatki kompo-
neerituse taotlust ja selles mõttes oli tegemist
ikkagi müraga. Niisiis võime teha üldistuse, et
muusika seostub siinpoolsuse ja inimesega, sel-
lal kui müra seostub surma ja tehnokraatiaga.
Teispoolsuse täielikule tehnilisusele viitab näi-
teks selle kujutamine prožektorite reana instal-
latsioonis „Hingede rändamine”.

Helil on Kaselaane töödes aga veel üks huvi-
tav funktsioon, nimelt liikumise tähistamine.
„Luigelaulus” väljub hing kehast kisendades,
„Hingede rändamine” toimub mürinal, mille
iroonilisel kombel käivitab külastaja liikumine
näitusesaalis. Teispoolsus on aga vaikne. Ei ins-
tallatsiooni „Tulge tagasi, inimese lapsed” ris-
timeri ega „Hingede rändamise” valgustunnel
vallanda ühtegi heli. Mängutoosimuusikaga
tähistatud siinpoolsuses toimubaga liikumine
– pasunaga inglike tiirutab oma väikses suletud
maailmas.

Viimane tõdemus toob siinsesse põgusasse
analüüsi juurde veel ühe olulise elemendi, mil-
leks on ruum. Siinpoolsust tähistab suletud
ruum ja komponeeritud heli, surm seostub –

eriti „Hingede rändamises” – sellest ruumist
lahtiütlemisega, ringist väljaastumise ja täie-
liku teadmatuse määratlematusesse liikumi-
sega. nii viitab Kaselaan „Hingede rändamise”
valgustunneli motiivist rääkides sellele, et pal-
jud surmalähedase kogemusega inimesed on
toonud teateid valgusest tunneli lõpus, kuid
keegi ei tea, mis on valguse taga.

Jass Kaselaane installatsioon „Hingederändamine”, 2011. INDREK GRIGOR

Teedema teisenemised
Hannes Varblane

Ago Teedema näitus „Maa –võitlev planeet”
Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis
kuni 24. IV.

Näituse avamisel leidsid mõned persoonid,
kes tunnevad Ago Teedemat vähem kui mina,
et kunstnik olevat„ära pööranud”. mõneti võib
seda isegi aktsepteerida, sest tegemist on ühe
tervikliku pilguheitega autori eelmise aasta
loomeparemikku. Kõik tööd on tehtud 2010.
aastal ning esitletud on üheksa lõpetatud tööd
ning kolm eskiisi. Komplekt erineb tõesti oma
terviklikkuses Ago Teedema eelmistestväljapa-
nekutest. Minule, kes ma kunstniku töökaas-
lasena olen jälginud tema arengut Supilinna
pallaslikkusest selle näituse Ago Teedema sise-
kosmose nüüdse seisundini, pean nentima, et
arenguetappe on olnud erilaadseid ennegi.
Viimane suurem näitus Athena keskuses oli
samuti ootamatult isepäine. Hea luuletaja
nagu ka korraliku kunstniku tunnusmärgiks on,
et nad oskavad töötada eri laadides, muutu-
vad oma elulises arengus. Kunstnikuna on Ago
Teedema jõudnud oma kulgemises parajasti
sellesse seisundisse, nagu näitusel näha. Nüüd

on tal vabadus kas edasi minna või tagasi pöör-
duda vanadele radadele.

Momendil kunstnik ei tea veel isegi, kuhu
ta suundub.

Selle näitusega on Ago Teedema püüdnud
näidata mõningaid sümpaatiaid, antipaatiaid ja
protsesside isiklikke tõlgendusi. Mõneti olevat
tegemist eneseotsingute visualiseerimisega
autori sisekosmose hetkeseisus. Kandvaks tel-
jeks jäävat üksikindiviidi ja ühiskonna igikestev
vastuolu, kus on segunenud nende konflikt
koos võimetusega üksteiseta iseseisvalt eksis-
teerida.Ago Teedema, kes arvab, et „unistada
tuleb suurelt”, pääldistas oma näituse „Maa
– võitlev planeet”. Saatesõnades nimetab Tee-
dema oma väljapanekut sputnikuperspektiivis
pilguheitmiseks koduplaneedile. Ta kirjutab:
„Sputnikuperspektiivi kehutas kasutama minu
põlvkonna noorusaega jääv kosmonautikat
romantiseeriv alatoon. Möödub ju tänavu 50
aastat Juri Gagarini stardist. Samas pole ilmas
eriti midagi paremuse poole muutunud, keegi
ei kaitse Maad, kes peab üksi oma (meie)
elu eest võitlema.” Oleks kõik vaid nii lihtne.
Samaaegselt Ago Teedema näituse avamisega
möödus aastapäev, mida keegi ei tähistanud–

Juri Gagarini müstilise hukkumise aastapäev.
Pildid Ago näituselt on keerukate vastanduste

ja sümbolite sümbioos. Iga vaataja võib neid
avastada iseseisvalt. Minu arusaamad ei lange-
nud alati kokku Ago Teedema omadega. Tema
oli mõelnud teisiti, mina nägin omamoodi.Aga
nii peabki olema, sest tõde on vaataja silmades
ning üheselt tõlgendatav pilt on vilets pilt. Paar
eri tasanditpildis peab vähemalt olema, tavali-
selt on neid rohkem.

Nüüd siis ka kerge pilguheit piltidele vastu-
päeva. Võimsa neliku moodustavad „Tume silm”,
„Genesis”, „Tung”, „mercedes benz”. Siin on nii
piibellikkust, kosmoseodüsseiat kui ka Janis
Joplinit. Kõigil selle näituse piltidel on paremas
ülemises nurgas värviline kuu. Seega ka vaade
kuult. Järgneb „nemecsek”. mina nägin sellel
pildil peata ja jäsemeteta torsot. Ago Teedemal
oli see mõeldud punase särgina „pál-tänava
poistest”. Kõigil selle näituse piltidel on keskel
sõõri kujund. Kord peab see kujutama päikest,
kord maad. Mina pidasin sellel pildil olevatsõõri
Nemecseki suureks südameks. Maalil „Vaba-
duse vili” on sõõris autoportree sugemetega
verming nikolai ii-st. münt on hõbedaselt oma
kahemõttelisuses lummav. Jaan Krossi kresto-
maatilisest luuletusestinspireeritud „rändurid”
kujutab kõiki Genovast kui õiest, kõiki lähtuvaid
teid, mida meil tuleb tallata.Sooja sinise mere
äärest süvakosmose põhjatusse. „Tabula rasa”

on ainuke 2011. aastaga dateeritud töö, ent sel-
legi eskiis valmis 2010. aastal. Õislill maalil kan-
nabenesesvõimujavaimurebestavatvastuolu.
Otsaseina ehivad üksteise kohal „maa – võitleva
planeedi” eskiis ning lõpptulemus. Päris hea
dubleering. Lennukisiluett meenutas mulle
nähtamatutStelthi ning sõõr keskel aatomisõ-
jaohus maad. Ago arvates peab aga sõõr mee-
nutama palli ja pildi peamine mõte olevat mehe
agressiivsuse ning naise mängulisuse vastanda-
tuses. Eks ta ole. Akende vahele ruumusid veel
„Tungi” ja„rändurite” eskiisid.

Sellel näitusel on kunstniku tugevaimaks
relvaks värv, mis katab küllalt agressiivselt kat-
kematu või katkeva kontuurjoonega eraldatud
pindu. Mõnikord on värvi mõjujõud lausa müs-
tiline („maa – võitlev planeet”).Värv on kantud
kihiliselt ja omab seetõttu sügavust. Ent samas
on nendes piltides mingi lihtne terviklikkus. Pil-
tide kompositsioon ja värvilahendus on mingis
kummalises nihestatultmõjuvas harmoonias.
Lõpuks tuleb märkida, et selles koosluses –

Tartu Kunstimajas Kuzja Zverevi kannatavate
kunstnike ja Jass Kaselaane räige monumen-
taalmentaalsusega skulptuuriinstallatsiooni
kõrval on Ago Teedema sümbolistlik mõistu-
kõne igati oma kohal. Kolmik moodustab maja
täitva tugeva terviku.
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