
Tahtsime kõige paremat
Indrek Grigor

Reimo Võsa-Tangsoo näitus „Tahtsime kõige
paremat” Y-galeriis kuni 21. VIII.

Reimo Võsa-Tangsoo kunstiakadeemia foto-
osakonnas magistritööna kaitstud installatsioon
„Tahtsime kõige paremat” tõstatabautori polii-
tilise manifesti esitlemise kõrval rea küsimusi,
mis puudutavad kineetilise kunsti funktsiooni ja
rolli nii üldisemalt kui ka tema enda töödes.

Näituse külastaja saab kuuest „palveves-
kist” koosneva installatsiooni väikese vända
liigutamise abil väljendada oma poolehoidu
eelkõige ühe või teise poliitilise hoiaku suhtes.
Etteantud valik on sealjuures aga võrdlemisi
piiratud: niisiis ei eeldata külastajalt reaal-
set seisukohavõttu, vaid püütakse ennekõike
illustreerida üksikisiku vähem või rohkem
kohustuslike valikute piiratust. Installatsiooni
keskne töö on autori kriitilise seisukohavõtu
ja positiivse programmina mõjuv valguskast
kirjaga „Demokraatia”, mille tule süütamine
eeldab vähemalt kahe inimese sekkumist, et
liigutada korraga kolme vänta. Nii väidabautor,
et demokraatia ei seisne mitte üksikisiku vali-
kuvabaduses, vaid koostöös.

Installatsiooni magistritööna saatnud
teoreetilise uurimuse foonil julgen väita, et
installatsiooni lihtne sisutasand on teadlik ja
taotluslik, kuivõrd Võsa-Tangsood ei huvita
antud juhul mitte nii väga sõnum ise, kuivõrd
kineetilise kunsti võimalused auditooriumiga
suhtlemiseks ehk „nupp ja vänt näitusesaalis”.
Hüpoteesiks on siinjuures ilmselt osalt muu-
seumipedagoogika teoorial põhinev väide, et
kui anda külastajale võimalus ekspositsiooniga
reaalselt suhestuda, siis kasvab tema huvi ja
võime mõista ka teoste sisutasandit.

Esimeseks nõrgaks kohaks selles kontsept-
sioonis on küsimus, kas ja kuivõrd vaataja on
nõus kaasa mängima? „Tahtsime kõige pare-
mat” puhul on see küsimus lahendatud töö
esteetiliste valikute kaudu. Installatsioon on
visuaalselt väga puhtalt teostatud: see puu-
dutab nii kujundite valikut kui „hääletusmasi-
nate” kujundust. Piisab ka vaid ühe vända kee-
rutamisest, et mõista, kuidas kogu mehhanism
töötab ja mida autor on öelda tahtnud ehk
vaatajalt ei eeldata tingimata mingi protsessi

käivitamist ning teose sisu on võimalik mõista
ka puhtvisuaalselt. Vända funktsioon on ambi-
valentne: ühelt poolt on see utilitaarne inter-
aktsiooni vahend, teiselt poolt tähistab oma
pelga olemasoluga sellesama interaktsiooni
võimalikkust, vändates tekkivat tähendusvälja
ka puhtvisuaalse objektina.

Kineetika eksisteerimist teose esteetilisel
tasandil rõhutan siinkohal ennekõike puht-
praktilistel asjaoludel. Nimelt ei meenu mulle
ühtegi kineetilise kunsti näitust, kus kõik teo-

sed oleksid laitmatult töökorras olnud. Nii
tekkis ka Võsa-Tangsoo installatsiooni juures
tahtmatult kohati küsimus, et kas asjaolu, et
Ameerika lipu süütamiseks tuli kauem vändata
kui ELi lipu süütamiseks, või see, et Venemaa
lipp virvendas ähvardavalt, on kuidagi tähen-
duslik? Ilmselt mitte. Esteetika on tasand, kui
saab kineetilisse kunsti sisse kirjutatud vea
potentsiaali kontrollida.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et Reimo Võsa-
Tangsood huvitab kineetika kui kunstiteose
ja auditooriumi kommunikatsiooni tasand,
kuid lisaks puhtutilitaarsele funktsioonile on
kineetika vähemalt installatsiooni „Tahtsime
kõige paremat” kontekstis ka oluline esteeti-
line valik.Oma terviklikkusega ka teose kui ter-
viku tajumisele aluse paneva visuaalse üldpildi
minimalistlik toon kehastab sealjuures ilmselt
ennekõike n-ö head maitset ega kanna muud
sisulist funktsiooni kui legitimeerida objektid
kunstiteostena, lisamata koormavaid lisatä-
hendusi.

Teine kineetilise kunsti nõrk koht, mida näi-
tab nii kunstiajalugu kui näitus „Tahtsime kõige
paremat”, on asjaolu, et kineetika iseenesest
ei too galeriisse neid külalisi, kes seal muidu ei
käi. Võsa-Tangsoo installatsioon on oma lihtsa,
väga hästi esitatud sõnumiga suunatud laiale
auditooriumile, kelleni ta aga galeriis ekspo-
neerituna ei jõua. Kuid galeriisituatsioon on
oma tähendusväljaga autorile (toetudes tema
magistritöö teoreetilisele osale) väga oluline
ja sellisena teadlik valik. Kui üldiselt tahaks
tänapäeva kriitilise diskursuse teostele tihti
ette heita liigset keerukust jakapseldumist kit-
sasse professionaalsusse, siis Reimo Võsa-Tang-
soo installatsioon paistab vastupidisega silma.
lihtsa sõnumi ja avatud vormiga töö mõjub
aga galerii kontekstis, kus külastaja on keskmi-
sest kõrgema haridusega, sisulise ja vormilise
ambitsioonituse tõttu võõrastavalt.

Reimo Võsa-Tangsoo installatsiooni „Demokraatia” ees autor koos Marco Laimrega.
ERAKOGU

Multikultuuriline Tracey Emin
Jaan Elken

Tracey Emini näitus „Love is what you want”
(„armastus on see, mida ihaled”) haywardi
galeriis Londonis kuni 29. VIII.

Tracey Emini (1963) esimene suurem retro-
spektiiv Haywardi galeriis võtab kokku inglise
kuulsaima naiskunstniku üle 20 aasta kestnud
karjääri. Näituse pealkiri „Love is what you
want” on stroof t. rexi ja Marc Bolani oma-
aegsest hitist „Planet Queen” („Planeet Kunin-
ganna”).

Kunstnikuna tuntuselt ehk vaid Damien
Hirstiga võrreldava karjääriga briti kunsti paha
tüdruk Emin meenutas aga eriti oma karjääri
esikümnendil pigem rokkstaari, kasvõi varalah-
kunud amy Winehouse’i. briti ema ja Küprose
türgi isa ühendusest sündinud Emini multikul-
tuuriline temperament ja autobiograafilisel
materjalil põhinevad installatsioonid, videod,
tulikirjalised slõuganid galeriiseintel, obstsöön-
sustega pikitud joonistused ja graafika, ready-
made’id ja elustiili dokumentatsioonid, aga ka
tikitud vaibad ja ilmselgete türgi rahvakunsti
mõjudega tekstiiliaplikatsioonid mõjusid
1990ndate keskel briti kunstivälja raputanud
verevahetusena, seda isegi skandaale oskusli-
kult ekspluateeriva Saatchi patroneeritud yBa
fenomeni taustal, kellega 1989. aastal Royal
College of Art’i lõpetanud, tema enda sõnul
„ebaõnnestunult maalikunstnikuks kvalifit-
seerunud” Emini algselt ei seostatud. Vahest
polegi tähtis, kuivõrd kavakindlalt kunstnik
briti tabloidpressi oma isikliku kunstnikumüüdi
ülesehitamisel ja kinnistamisel on ära kasuta-
nud, kuid 1990ndate keskpaigast on Emini ins-
tallatsioone – nagu kahemõttelise pealkirjaga
tekstiiliaplikatsioonidega seestpoolt vooder-
datud telk „everyone i Have ever Slept With
1963–1995” („Kõik, kellega olen maganud aas-
tail 1963–1995”,1995, hävis tulekahjus Saatchi
galerii depositooriumis 2004. a), kurikuulus
ülestegemata voodi „my bed” („minu voodi”,
1998)– laialdaselt kajastatud briti massimee-

dias. Kui kollane ajakirjandus üritab, piltlikult
öeldes, voodilt tekki rebida ja leidub vaba-
tahtlik, siis miks mitte. Teadmiseks, Emin pole
noviits, aastatel 2005–2009 on ta olnud ajalehe
Independent kolumnist, tegi varemgi kaastööd
mitmetele lehtedele, on avaldanud päevikuid
ja autobiograafilisi tekste raamatutena.

Strateegia kasutada isiklikke üleelamisi
kunsti ainesena pole ju iseenesest uudne, ka
Emini soovimatussublimeerida, rääkida enam-
vähem otse on tervitatav: reality on tassitud
autensuse garantiina otse näitusesaalidesse,
tarvitatud hügieenitampoonideni välja. Vaid
Küprosel, lainetevahusfilmitudkoduvideo kva-
liteediga „Emin & Emin” (kunstnik koos isaga
põlvist saadikvees, video, 1996) paiskab ambi-
valentseltahistamise teema küll õhku, detaile
täpsustamata. Videot näidatakse väikesel
ekraanil, kohe näituse avasaalis eksponeeritud
kaugelt üle kümnemeetrise puidust ready-ma-
de-installatsiooni „Knowing my enemy” („Tun-
des oma vaenlast”, 2002) kõrval. Taaskasutatud
puidust ehitatud rääbakas, poollagunenud
merekai päädib pahaendelise putkaga – vägi-
simagamise paik?

Iseenda seksuaalsetestvajadustest, mastur-
beerimisest, frustratsioonidest kunsti tegemi-
sel on Emin oma definitsioonidestäpne: cunt ja
fuck esinevad selle näituse piltidel ja tikanditel
sidesõna sagedusega, fallose või pärani aetud
jalgadega naisetorso visuaalile on rajatud aga
enamik joonistusi ja monotüüpiaid. Esteeti-
line paradigma poleks nagu oluline selle nar-
ratiivialti näituse puhul, samas peituvad just
esteetilisuses näituse suurimad saavutused:
võib visandada otseliini läbi Egon Schiele
koopajoonistusteni. Närviliselt räbaldunud ja
eksleva joonega, otsekui seestpoolt väljapoole
kritseldatud „pimedas” maneeris emini joonis-
tuste kõrval paistavad isegi Louise Bourgeois’
joonistused liigviimistletud ja väikekodanlikud.
(Hiljuti surnud Bourgeois oli Emini üks lemmik-
kunstnikke. Basquiat-Warholi duetti meenu-
tavas koostöös joonistas emin üle bourgeois’
eskiislikke akvarelle, kõnesoleval näitusel neid
kahjuks ei ole.)

Emini joonistusalane produktsioon on
aukartustäratav ka mahult: neis on vähemalt
7000, millest näitusele on koondatud vaid
murdosa. basquiat’liku punk-grafitiga võrrel-
dav teksti ja üksikute kirjatähtede integreeri-
mine joonistustesse päädib kõrgema pilotaa-
žiga, n-ö kubistlikus laadis ära väänatud figuuri
kohale kirjutab ta PICASO ühe s-iga.

näitusel „Love is what you want” pole näi-
tusekülastaja seisu kohalt tõepoolest vahet, mis
meediume kunstnik ühe või teise tööde seeria
puhul on kasutanud, kuid siiski üliheledas,
lausa kartlikus koloriidis suureformaadiliste
maalidena tehtud töödes puudub tavapärane
raev ja energia. Need on otsekui LucTuymansi
lõtvunud tööd, kus mõned vormielemendid
on justkui irdunud. Kuid näitusetervik oleks
nende jutumärkides maalideta kübe tühjem,
vaesem.

Haywardi galerii kolmandal tasandil eks-
poneeritud retrospektiivil on tavatult palju
käsitsi kirjutatud kirju ja memorabilia tüüpi
tekste, pseudodokumente, leide.Teatavasti oli
juba emini esimese, 1993.aastal White Cube’is
toimunud isikunäituse pealkiri etteruttavalt
„my major retrospective 1963–1993” („minu
peamine retrospektiiv, 1963–1993”). Selle, et
ta on nüüd kuulus kunstnik, on Emin osavalt
integreerinud ka oma loomingusse: enda pil-
distamisest Westwoodi kleitides kuni 2002.
aastal tehtud surimaskini. Suurim kunstitöö,
rahamasin – mitmeti mõistetavas fotoinstal-
latsioonis „i’ ve got it all” („Olen saanud kõik
selle”, 2000) on ta kujutanud ennast hunniku
paber-ja metallraha otsas põrandal istuvana –,

on ju Tracey Emini isiksus, naine, kel peale aju
on ka keha oma vajadustega.

Joonistuste kõrval, mis on saanud erako-
gujate lemmikuks üle maailma, on Emin suur-
muuseumides esindatud oma kirevate apli-
katsioonitehnikas tekstivaipadega. Vormiliselt
moslemikultuuri pitseriga tekstiilid mõjuvadki
galeriiseinal üpris ähvardava lahingulippude
reana.

Keeletundlikuna on Emini neoonslõugani-
test sein näituse üks tugevamaid ja ka meele-

lahutuslikumaid (My cunt is wet withfear. Fuck
off and die you slag. People like you need to fuck
people like me. Is anal sex legal?/ Is legal sexanal?.
I said don’tpractice on me jne, jne.)

Kes külastasid 2007. aastal Veneetsia bien-
naali ja Briti paviljoni, kus Emini kompaktne väl-
japanek, maisipaberitele kritseldatud ja valge-
tele linadele tikitud figuurikrokiid, säras kliini-
liselt puhta, otsekui amputeeritud säraga, neil
ei tasu ainuüksi Emini näituse pärast Londoni
piletit ostma tõtata.Teistel kõigil aga küll, sest
isegi kui ebaõnnestunud või õnnestunudabor-
did, võimetus normaalselt reprodutseeruda,
seksuaalne ahistamine, seks juhupartneritega,
arveteklaarimine isa-emaga pole just teie lugu,
on need üldinimlikult mõistetavad teemad
andnud põhjuse hea kunsti sünnile. Kõikides
videotes ja fotolavastustes esineb Tracey Emin
– viiekümnele läheneva kunstniku fotogeeni-
line sarm ja kiirgus olgu nimetatud viimasena,
kuid nottheleast.

Tracey Emini objektaastast 2004.
JAAN ELKEN
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