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Prints by Tõnis Vint. View of the exhibition "Labyrinth 
and Paths of Eternal Return". Rael Artel Gallery, Tartu. 

// Kaasaegse kunsti klassika 

Topograafilised keerdkäigud Paabeli 
raamatukogu keldrikorrusel 
Indrek Grigor võrdleb Tõnis Vindi ja Ki wa labürindi käsitlust. 

Labürint ja igavese tagasituleku teed. 
Tõnis Vindi ja Ki wa ühisnäitus. 
Kureerinud Elnara Taidre. 
Rael Artel Gallery, Tartu, 08.03.-
07.04.2007. Vt kakskeelne kataloog. 

Kontseptsiooni-dominandiga näituse-
projektidest on saanud Rael Arteli Tartu 
sektsiooni põhitegevusala. Elnara Taidre 
kureeritud Tõnis Vindi ja Ki wa 
ühisnäitus "Labürint ja igavese tagasi
tuleku teed" ületas aga kõik seni nähtu. 
Vint ja Ki wa on mõlemad oma 
spetsiifiliste huvide, esteetiliste eelistuste ja 
väga peenelt välja arendatud personaalse 
mütoloogia tõttu juba iseenesest 
keerulised autorid, kuraator oli aga teinud 
omalt poolt kõik, et situatsiooni visuaalset 
hermeetilisust veelgi forsseerida. Näituse 
pealkirjas rõhutati mütoloogilises võtmes 
labürindi mõistet, mis kutsus külastajas 
tõenäoliselt suhteliselt konkreetseid ootusi 
esile, samas oli eksponeeritud tööde hulk 
nii väike, et visuaalset katarsist oli raske 

loota. Seetõttu tundus kuraator taotlevat 
külastaja süvenemist näituseruumis 
lebavatesse tekstidesse ning seeläbi 
eksponeeritu sisulist mõistmist, nii oli 
raamatukogu keldris asuv näitusesaal 
iroonilisel kombel taas ennekõike 
lugemissaal. 

Näituse sulgemisel esitleti vastloodud 
kirjastuse Hotel Pärnu esikväljaandena 
näituse kataloogi, mis sisaldab reprosid ja 
näituseruumis külastajatele lugeda olnud 
Elnara Taidre pikema artikli. Alljärgnevalt 
püüan ornamendi olemuslikke tunnuseid 
loetledes süstematiseerida ja laiendada seal 
esitatud näituse sisulise tuuma moodus
tanud labürindi käsitlust. 

Esimeseks ornamendi olemuslikuks 
tunnuseks on ruumi domineerimine aja 
üle. Labürint on ennekõike ruumi, mitte 
aja skeem, nagu nähtub juba kaardile 
viitavast sõnast "teed" näituse pealkirjas. 
Esmapilgul müstilisena tunduvad aga 
need tagasitulemise teed ise, mille 
kaardiks labürint on. Kuraator viitab 

siinjuures tagasituleku üldisemale 
sümboolsele tähendusele kui ammuse 
kuldaja igatsusele.1 Viimane on küll 
tõepoolest ornamendi olemuslik element, 
aga ka igavene tagasitulek ise omab 
graafilist kuju ning see seostub juba ühe 
teise mütoloogilise universaaliga, mis on 
Tõnis Vindi loomingus kontseptuaalselt 
väga olulisel kohal - n-ö kapsarauaga2, 
mille tuntuimaks vormiks vahest taoistlik 
yini-yangi sümbol. Samasugune 
energeetiline tsüklilisus on aluseks näitusel 
eksponeeritud Tõnis Vindi seeriale 

1 Elnara Taidre. Labürint ja igavese tagasituleku 
teed. Tõnis Vindi ja Ki wa ühisnäitus. Näituse 
kataloog, 2007. Leheküljed numereerimata. 
2 Tõnis Vint. "Kapsarauast" ja universumi 
kahest mütoloogilisest algjõust. — Horisont 
1980, nr 1, lk 29-33. Huvitava faktina tasub 
mainida, et kuufaaside kujutisena samuti 
"kapsaraua" vormi kandjate hulka kuuluv 
kaheteraline kirves Labrys, mis oli levinud ka 
kõige kuulsamat labürinti kandnud Kreetal, on 
etümoloogiliselt labürindi mõiste taustaks, nii 
tähendanud labürint algselt kaksikkirve paleed. 
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"Saturn" (1998), kus kompositsiooni 
määravaks teguriks on peegeldus, 
süsteemi elemendid kordavad teineteist 
tsükliliste peegeldustena, naastes nii ikka 
ja jälle juba olnu juurde.3 Aeg tühistatakse 
sealjuures peegelduse sümmeetrilisusega, 
sest kui minevik peegeldub tulevikus, 
kusjuures tulevik on minevikuga identne, 
oleme olukorras, kus meil on piiratud, aga 
n-ö energeetiliselt harmooniline ruum, 
olgu siis kahe või rohkema peegelduva 
välja vahel, samas kui aja mõõde muutub 
täiesti mõttetuks, sest ajas ei muutu mitte 
midagi. Kui tulevikus on kõik samamoodi 
nagu minevikus, ei saa sisuliselt rääkida 
mingist aja möödumisest. Sellist olukorda 
sümboliseerib ka mütoloogiline 
Maailmamadu, kes suletud ringi 
moodustades oma saba neelab. (Tõnis 
Vindi "Z 16" sarjast "Mütoloogiline 
graafika", 1978-1993.) 

Teine ornamendi tunnus on 
sümmeetriaihalus. Ideaaliks on 
perfektses peegelsümmeetrias süsteem, 
sest kui tulevikus on minevikuga võrreldes 
vähimgi erinevus, hakkab suletud ring 
spiraalina ka ruumilises mõõtmes 
paljunema ja labürindi tsentrum ehk 
tõotatud kuldaeg, mis on ornamendi 
kolmandaks tunnuseks, jääb kättesaa
matuks, olgu selleks siis Kalevi tagasitulek 
või ürgheli, nagu Kiwa suurejoonelise 
skeemi puhul ("Friik null" 2003-07), 
ajalugu ei kordu ja mööda deterritoria-
lisatsiooni jooni piiramatult paljunev 
süsteem kukub lõpuks meeleheite kolina 
saatel kokku. Kui "kõik süsteemid 
töötavad normaalselt" (Ki wa "Marianne 
ravi", 2003), on kõiksus kogu aeg 
olevikus. 

Sümmeetria seotust tagasituleku ja 
korduse ehk peegeldusega tuleb vaadelda 
tinglikuna. Sümmeetriline peegeldus 
aegade vahel on oluline vaid antropo-

3 "Tõnis Vint on kasutanud hiina 
numeroloogilise sümbolismi meetodit, mis on 
kõige sügavamalt väljendunud "Muutuste 
raamatus" (Yijing), ning võtnud aluseks Lo Shu, 
üheksast väikesest ruudust koosneva maagilise 
ruudu /.../, kus iga kolme järjestikuse arvu 
summa on 15 ja kõik diametraalselt asuvad 
arvud annavad kokkuliidetuna 10. Kunstnik on 
asendanud väikesed ruudukesed erineval moel 
täidetud skemaatiliste labürintidega ja loonud 
suure ruudu väljade kombinatsioonide abil 
erinevaid (energia) liikumise (ja peegeldumise) 
võimalusi." Elnara Taidre. Näituse kataloog, 
2007. 

morfsest lähtepunktist. Tõnis Vindi seeria, 
mille aluseks on mütoloogilised skeemid, 
kus vahelduvad jõutsüklid nagu yin-yang 
või lihtsamalt aastaring, kujutavad 
protsesse ning seetõttu on mõtet rääkida 
ka minevikust ja tulevikust. Kaasaegsed 
sünteetilised, formalistlikud süsteemid, 
mille hulka määratleksin ka Ki wa 
"Metabori", ei oma aga ürgse loova algega 
enam nii tugevat seost, mistõttu on 
põhirõhk nihkunud sümmeetriale kui 
sellisele, millega diskrediteeritakse oluliselt 
ka tsentrumi rolli, sest vormiliselt ei ole 
enam tingimata tegemist peegelduva 
kapsaraua kujutisega, vaid puhtalt 
tasakaalule rajatud süsteemiga - nii 
näiteks Mondriani kompositsioonide 
aluseks olev neoplatonistlik "Uus 
kujundus", mis lähtub veendumusest, et 
kogu maailm taandub horisontaalidele, 
vertikaalidele ja põhivärvide harmoo
niale.4 Sama kehtib ka Paul Klee 
värviringi kohta, millel on küll ringi 
keskel asetseva halli tooni näol tsenter, mis 
aga ei ole eesmärk omaette, vaid tähistab 
lihtsalt tegelikku eesmärki, s.o tasakaalu 
punkti.5 Seetõttu ei ole ka otsest vastuolu 
dehierarhiseeritud risoomse struktuuri 
võrdlemises tsentraliseeritud labürindiga. 

Ka Taidre ei näe oma käsitluses Tõnis 
Vindi tsentraliseeritud ja Ki wa loomingut 
iseloomustava risoomse struktuuri vahel 
olemuslikku erinevust, põhjendades seda 
ennekõike aga sellega, et ka Ki wa 
loomingus on tugev tõmme tsentri poole 
siiski tunda. Iseloomustades ideed kui igas 
suunas hargnevat labürinti, mida kehastab 
näiteks olematute bändide festivali kasvav 
liikmeskond, on Ki wai samas ka väga 
tsentraliseeritud kontseptsiooniga 
projekte, nii kirjutab ta "maagilise ringi 
keskel viibivast proto-helist, mille 
kinnipüüdmist taotleb utoopiline 
multimeedia projekt "Metabor"". 
Maagilise ringi sümboolika ning selle 
keskpunktis pesitsev ürgheli allub aga 
"Tõnis Vindi kirjeldatud tsentraal-
struktuuri keskpunktist" tulenevale 
mõjule ning on "seega semantiliselt ja 
ikonograafiliselt lähedane labürindile", 
sisaldades endas selle "esialgset har-

4 Piet Mondrian. Die neue Gestaltung in der 
Malerei. De Stijl. Schriften und Manifeste. 
Gustav Kiepenheuer Verlag: Leipzig, Weimar 
[1917/1918] 1984, lk 62-147. 
5 Paul Klee. Pädagogisches Skizzenbuch. Mainz, 
Berlin, Florian Kupferberg, [1925] 1981. 

mooniat. 
Käsitluse laiahaardelisuse huvides 

tuleb aga siiski juhtida tähelepanu 
kanoonilise deleuze'liku risoomi 
olemuslikule eripärale. Risoomil mitte 
ainult ei puudu tsentrum, vaid ta on 
programmiliselt igasuguse fikseerituse, 
seega ka sümmeetrilisuse vastu. Iseloo
mulik on siinkohal Deleuze'i lahtiüt
lemine korduse paratamatuks aluseks 
olevast ruumilisest (see tähendab ka 
traditsioonilisest ja mnemoonilisest) 
mõõtmest, mida tähistab mõiste "deter— 
ritorialisatsioon", sellega kaotab ruum 
oma positsiooni kronotoobis ning 
domineerivale positsioonile asub aeg. 
Selline nihestus aegruumilises tajus on 
muide ka ainus olukord, kus saab rääkida 
lineaarsest ajast, millele Tõnis Vint 
vastandab oma "Yijing'i" analüüsis 
avastatud spiraalse (kapsaraua moodus
tava) aja7. 

Samas ei ole risoom tegelikult 
loobunud tagasituleku ehk kuldaja 
igatsusest, aja domineerimise tõttu on 
tsenttumi kui harmoonia allika väärtus 
küll null, aga igatsus kuldaja järele on 
moondunud masohhistlikuks kaose 
generaatoriks, mis peaks risoomi 
plahvatuslikku arengut igavesti alal 
hoidma, et vältida reterritorialisatsiooni, 
ehk naasmist kodumaale, mida Deleuze'i 
filosoofias on mõtestatud negatiivse asjade 
käiguna. Kusjuures erinevuse tõttu 
aegruumilises tasakaalus ongi risoomi 
puhul retooriliselt korrektsem rääkida 
mitte kadunud kuldajast, vaid kadunud 
kodumaast. 

Neljas ja kõige metafüüsilisem 
ornamendi tunnus on autori hõlmamine 
teose poolt. Autoril on teose suhtes vaid 
käivitav funktsioon: keegi peab juhtme 
seina pistma või ütlema "Saagu valgus!", 
edasine sõltub juba süsteemist enesest. 
Tõotatud maa labürindi tsentrumis ei ole 
midagi muud kui surematus või igavene 
noorus. Sümmeetrilises, ajatus tervikus, 
kus süsteemi komponendid on kogu aeg 
olevikus, leiab süsteemi looja enesele 
lineaarse aja eest varjupaiga ehk 
surematuse. Selle teema üheks efekt
semaks lahenduseks on Ki wa töö "Solar 
Plexus" (2003), millel lisaks kõlarina 

6 Elnara Taidre. Näituse kataloog. 
7 Tõnis Vint. King Wen ja lineaarne aeg. — 
Ehituskunst 2002, nr 33/34, lk 68. 
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Tõnis Vint. 
Saturn 5. Seeriast "Saturn". Termoprint 
paberil, 1998. Kunstniku omand. 

Tõnis Vint. 
Saturn 5. From the series "Saturn". 1998. 
Termoprint on paper. Courtesy of the artist. 
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funktsioneeriva nabaga tütarlapsele ilutseb 
tekst "eriti meeldisid mulle helid, mille 
sisse sai end üleni peita". Samas vaimus 
räägib "Lolita" algne autor Nabokov 
"raamatu sisse suremisest". 

Kuldaja hävingu näitena viitab Taidre 
Paabeli keelte katastroofile ning nimetab 
paradiisi naasmise tingimusena vastavalt 
universaalse ühise keele leidmist, mis 
"viiks inimkonna tagasi oma kuldaja 
harmoonilise terviklikkuse juurde"8. 
Artikli lõpetab ta spekulatiivse väitega 
Ki wa ja Tõnis Vindi metodoloogia 
kvalitatiivse erinevuse kohta. Ki wa 
tehnošamanistlikud toimingud, "mille 
põhiline mehhanism on sakraalse esiaja 
taastamine: tunnetamine ja selle reaalne 
läbielamine" taotlevat vaid ajutist 
naasmist, samas kui Tõnis Vindi tõsiselt 
uurimuslike tööde eesmärk on "reaalne 
rekonstruktsioon" 9. Julgen väita, et siin 
on siiski tegemist liig range eristusega, mis 
johtub autori kitsast keele mõiste 
kontseptsioonist. Taidre käsitluse kohaselt 
on Paabeli-eelne keel justkui mingi 

8 Elnara Taidre. Näituse kataloog. 
9 Elnara Taidre. Näituse kataloog. 

ürgesperanto, mille grammatika 
omandamine võimaldaks kõigi ja kõige 
mõistmist. Arvan aga siiski, et nii Vindi 
kui Ki wa otsingute eesmärgiks on hoopis 
inimesele täiesti mõistmatu ehk 
tähendusetu keel, antihumanistlik masin, 
kui kasutada Ki wale meelepärast 
retoorikat, mis taastoodab harmoonilist 
maailma. Ma ei taha väita, justkui 
rahvalaulik ei oleks aru saanud, mida ta 
laulis, vaid et need sõnad käivitusid alles 
pärast lausumist10. 

"Valgus saagu! Sellega on kõik 
üteldud - kõik tehtud. Koik (võimalikud) 
maailmad on loodud juba esimesel päeval. 
Sest kõik võimalikud vormid saab valgus 
"ise", "kõrvalise" hingestava abita -
valguvus ise ongi hing mis hingab ja 
hingestab, elustab, liigendab ([uk
se] hingestus) ja artikuleerib... 

Valgus, mis saab "saagu valgus" 
lausumises, ei saa valgustama ruumi, sest 
ruumi veel ei ole - valgus on saanud 

valguma: valg(uv)uses ruumi looma — 
ruumiks saama. Pintsel on puudutanud 
lõuendit, värv on valatud väljale; pasta on 
valatud paberi pinnale - ruumi sünnib 
värvis ja teos on juba teostumises. Teos on 
juba teos — juba tehtud. Teos on juba 
"teos" — jutt on juba märkides, kõik 
tähendused TÄHENDUSes juba kohal -
keele universaalses genotüübis. Univer
saalsus, see on otsesõnu: kõikide 
tähenduste ühte-valguvus11 keele 
preindividuaalses voolus - TÄHENDUSe 
"rakutasandil"."12 

10 Rahvalauliku, laulu ja maailma suhteid 
käsitlevad Hasso Krulli essee alguspeatükid. 
Hasso Krull. Loomise mõnu ja kiri. - Loomingu 
Raamatukogu 2006, nr 5/6. 

11 Universale - pr k vastandite (versode) 
ühtsus, ühteaegu ka "ühte valguv" (verser-
valama) - autori märkus. 
12 Anti Saar. Tähesadu. Preikonograafilise 
intuitsiooni võimalikkus. 2005. Käsikiri autori 
omanduses. 
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Ki wa. Friik Null. Rekonstruktsioon 2003-
2007. Marker, lõuend. Autori omand. 

Ki wa. Freak Zero. Reconstruction 2003-
2007. Marker on canvas. Courtesy of the 
artist. 
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Topographic twists and 
turns in the basement of 
the library of Babylon 
Indrek Grigor 

Tõnis Vint and Ki wa. Labyrinth and 
Paths of Eternal Return. Curated by 
Elnara Taidre. Rael Artel Gallery, Tartu, 
08.03-07.04.2007. See catalogue in 
Estonian and English. 

Tõnis Vint [born 1942] and Ki wa [born 
1975] are both subtle authors, sophisti
cated by their specific interests, aesthetical 
predilections and personal mythology. 
While curator Elnara Taidre has done her 
best to force the visual hermetism of their 
joint exhibition. 

Curator writes in the catalogue about 
the general symbolic meaning of return as 
pining for golden age. Such energetic 
cyclicity underlies the series of Tõnis Vint 
"Saturn" (1998), where the prevalent 
factor of composition is reflection, so that 
the elements of the system return ever 

and ever to what has been. 
Because in the future everything will 

be like it used to be in the past, transience 
of time is essentially fictional. That 
situation is symbolised by mythological 
Great World Serpent — eternity, as 
corollary of the deity, represented as 
forming a circle, holding its tail in its 
mouth (Tõnis Vint "Z 16" of series 
"Mythological graphics", 1978-1993). 
When "all systems operate normally" (Ki 
wa "Marianne's healing", 2003), the 
oneness is constantly in the present time. 

Tõnis Vints series are built on 
underlying mythological schemes, where 
the alternating cycles (yin-yang, circle of 
the year) represent processes. Therefore, it 
makes sense also to speak of the past and 
future. Contemporary synthetic, formalist 
systems, among which I would also 
classify Ki was music project "Metabor", 
does not have, any longer a strong 
connection with the primordial creative 
source. 

The most metaphysical feature of the 
ornament is inclusion of author in the 
work. Author has only the triggering 

function, with respect to the work: 
someone has to put the wire in the socket 
or say "Let there be light!" while further 
on everything depends on the system 
itself. In the centre of the labyrinth of the 
Promised Land, there is but immortality 
or eternal youth. One of the spectacular 
solutions of that theme is Ki was work 
"Solar Plexus" (2003): "in particular I was 
infatuated by sounds where one could 
hide all of oneself". 

Yet I think that both Vint and Ki wa 
are rather in quest of a language utterly 
incomprehensible to man i.e. a 
meaningless language, an anti-humanist 
machine, to use the rhetoric appealing to 
Ki wa, which reproduces the harmonic 
world. 

"Let there be light!" this is the idea, 
neatly packaged — all done. All (possible) 
worlds were created in the very first day. 
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