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SISSEJUHATUS
Minu jaoks on oluline tunda huvi ümbritsevate inimeste vastu, isegi kui nad on võõrad.
Uute lugude kuulmine kasvatab empaatiat, andes justkui ajutiselt kellegi teise nahas
elamise kogemuse. Läbi samastumise kangastub enese reaalsus, tekib võimalus
enda elu kõrvalt näha. Olles õppinud fotograafiat, milles eelistan subjekti objektile,
olen viimastel aastatel inimesi käsitlenud asjade ja lugude abil. Minu magistritöö
moodustavad kogu protsessi analüüsiv käesolev tekstiline uurimistöö, kaheosaline
teos „Tulbad, virnad, meelespead“ (2021) ning samanimeline kunstnikuraamat,
selguse huvides kasutan ühesuguse pealkirjaga üksustest rääkimiseks edaspidi

märksõnu „heliteos“, „meelespealaud“ ja „kunstnikuraamat“. Kõikide eelnimetatud
osade keskmes on leitud ostunimekirjad, mille kogumisega alustasin 2015. aastal.
Suhestun kirjatöös teemaga läbi isikliku lähtepunkti, avades sealjuures erinevaid
mälestusi ja aspekte enda kujunemisloo juures. Keskendun lõputöö projektile
ja selleni teed juhtinud teostele, nende sisule, loomisprotsessile ja tulemustele.
„Tähtsaim ennekõike“ (2016), „Homne ei tea eal“ (2016), „Su armastus teeb haiget“
(2018), „Teada, kuidas see kõik lõpeb“ (2019), „Tomat kurk leib“ (2019–) ja „Tulbad,
virnad, meelespead“ (2021) — need on projektid, mille algmaterjaliks on olnud leitud
või kogutud materjal, anonüümseks jäävate inimeste poolt kirjapandu. Käesolevas
kirjutises toetun peamiselt psühholoogia ning fotograafia erialastele tekstidele
tulenevalt enda pildipõhisest haridusest ning soovist inimeste mõttemaailma
mõista.
Meelespealaud koosneb ostunimekirjade väljapanekust arvjuhitava tööpingiga (CNC)
tehtud süvenditega laual, mille motiivid pärinevad otseselt leidmaterjalist. Heliteos
on loodud koostöös muusiku ja luuletaja Eik Erik Sikuga (alias EiK) nimetelude
põhjal: korjatud materjali peal käekirjaanalüüsi sooritades, tuletasin kirjapanija
isikuomadused, millest juhindudes lõi Eik luuletused. Helindi moodustavad
ette loetud fiktiivsete biograafiate ning algsete ostunimekirjade salvestised.
Kunstnikuraamat sisaldab suuremas mahus osasid, mis siinses kirjatükis on:
nimekirjade skaneeringuid, esseekatkeid, teoste dokumentatsioone ning Eigi teose
tarvis loodud luuletusi.
Seostan kuhjamist ja huvi ostunimekirjade vastu kolme asjaga: enda kalduvusega
asju kergelt kaotada ja unustada, suhtega rahasse ning minu perekonna
kuhjamisharjumusega. Kirjutan meelespidamiseks asju üles ning identifitseerin
seetõttu nendega, kes seda samuti teevad. Avan kirjutises, mis kriteeriumitel
kuhjamine toimub ning võrdlen omavahel põgusalt kollektsiooni ja arhiivi, leidobjekti, fotot ja skanneeringuid, kangast ja paberit — kõik on tihedalt seotud
mäluga ning kogetu säili(ta)misega. Üksikisiku poolt tuntut aitab avada käekirjale

keskendumine ja grafoloogia sissetoomine. Kirjeldan teoste loomist ja kogemist,
mida on saatnud pidev kavatsuse ja lõpptulemuse lahknemine: igast katsetusest ja
eksitusest on ilmnenud uusi nüansse, nii juhuslikke kui planeerituid, edukaid kui
ebaõnnestunuid.
Sooviksin tänada magistritöö valmimisel toeks olnud inimesi: juhendajat Liina Siibi,
Eik Erik Sikku, perekond Maasikut, Karel Koplimetsa, Benedikte Bjerret, Gregor
Tauli, Martin Buschmanni, Anna Kaarmat, Aksel Haagenseni, Solveig Lille, Mariliis
Rebast, Tamara Luuki, Kreete Alasood, Kristiina Kamsi, Anna Goetzi ja Fabrikken for
Kunst & Designi. Aitäh Eesti Kunstiakadeemia, eriti fotoosakonna inimestele kõige
eest.

1. KORILUSE PÕHJUSTEST
1.1. Kaotamisest, kulutamisest ja unustamisest
Ma olen asju kergesti kaotanud nii kaua, kui mäletan. Kõige varasem sellekohane
meenutus on korrast, kui leidsin kortermaja eest, kus toona elasime, enda
rahakoti. Sealjuures ei olnud ma isegi tähele pannud, et see kadunud oli. Panin
vanemate reisilt kingituseks toodud South Parki tegelastega rahakoti ning märjad
kahekroonised radikale kuivama. Teinekord märkasin sama maja ees oleval platsil,
millel ehitus seisma oli jäänud, midagi läikivat muru vahel: need olid mu Piilupart
Donaldi võtmehoidjaga võtmed, mille terve perega otsimine mul selgelt meeles on.

See suhe kaotamise ja leidmise vahel on mulle alati tähenduslik olnud, seda nii
asjade kui mälestuste puhul. Kardan unustada olulist ning haaran kinni kõigest,
mis aitab meeles pidada. Selleks, et talletada, on vaja süsteemi, rutiini, mille abil
toimida. Kasulik on kõike üles kirjutada ja alles hoida. Asjad, mida igapäevaselt vajan,
tuleb alati kindlasse kohta (kirja) panna, vastasel juhul haarab mind hirm järjekordse
kaotuse, unustamise ees. Järgnev meenumine, kui see üldse võimalik on, võtab
tohutult aega. Kui inimesed, kes mind tunnevad, peavad mind organiseerituks, siis
reaalsuses ma ei saa enda mälu usaldada. Meelespeadeta toimetulek on võimatu:
vahepeal piisab läbikirjutamisest, kuid tihti ununeb just siis, kui paberit silme ees
pole.
Olles üles kasvanud peres, kus mõlemad vanemad on tööalaselt hõivatud
raamatupidamisega, õppisin enne arvutama kui lugema. Ometi vastandusin selgelt
enda ülejäänud perele, jälgides kulutusi tehes obsessiivselt hindu. Mida iseseisvamaks ma rahaliselt saanud olen, seda enam on süvenenud minu kokkuhoidlikkus.
Olenemata sellest, kui heal järjel ma parasjagu olen, saadab mu kulutusi kompulsiivne
kontroll — ka väljaminekud tuleb kirja panna. Mul on palju asju, mida ma endale ei
luba. Minu poeskäik on justkui vestlus kahe mina vahel: neil on samad soovid, kuid
üks neist piirab teist, ei luba tal liiga kalleid asju osta. Vahel kui hedonistlik mina
võtab võimust ning ostan asju, mida tavapäraselt ostmata jätaksin, järgneb sellele
lühiajaline masendus. Ma küll ei söö asju, mis mulle ei maitse, kuid ma võin hõlpsasti
jätta ostmata asjad, mille hind ei ole minu meelest kohane, enamasti jääb peale
kvantiteet. Samas kipub minu „mõistlik“ olema tunduvalt madalam kui teiste oma.
Reaalset elu ei saa täielikult planeerida, siin tulevad võrrandisse asjad, mida pole
ette kavatsetud ega kirja pandud. Sama kehtib sisseostude kohta: teiste poolt
poelettide juurde jäetud asjadega silmitsi seismine aitab mul vabaneda tunnetest
seoses iseenda piiramisega. Ka neis on sarnane sisemine konflikt, viimasel hetkel
ümber otsustanud, pole nad kindlad olnud, kas midagi on vaja või mitte. Võõraste
ostunimekirjadega tutvumine annab võimaluse tundmatu isikuga samastuda: oma
lihtsuses ja ekstravagantsuses tunnen ma end meelespeasid lugedes ära, need on
minu enda rahuldatud ja rahuldamata jäetud vajadused.

1.2. Kuhjamise juured
Kola kogumist seostatakse äärmusliku kokkuhoidlikkuse ja raha kummardamisega
ning selle eesmärgiks on ärevuse leevendamine ja turvatunde pakkumine (Klontz
2010). Siinkohal tuleks rõhutada erisust kollektsioneerimise ja kuhjamise vahel:
esimesel juhul kogutakse eesmärgipäraselt, tihti kindlat tüüpi asju, teisel juhul
loodetakse, et vajadus tekib aja jooksul. Mu isapoolne suguvõsa on mitmeid põlvkondi vaevelnud suutmatusega kasutuid asju ära visata. Üheks põhjuseks võib
olla, et kõik minu kogujatest eellased on suure osa oma eludest elanud ENSV-s,
kus ka kõige elementaarsemate asjade saamine võis osutuda keeruliseks ning iial
ei teadnud, millal mingi asi uuesti kasutust leiab. Enne eseme kõrvalepanemist
ei mõeldud, kas mingit asja võiks üldse uuesti vaja minna: kui midagi jäi üle või
tasuta pakuti, pandi see ootele. Kuna minu emapoolne suguvõsa on kogumispisikust
puutumata jäänud, siis tundub tõenäolisem, et see teadmine on kasvatuse käigus
edasi antud, sealjuures minule.
Paljud mu sugulased koguvad kindla funktsiooniga esemeid, mille algne eesmärk
kollektsiooni sattudes kaduma läheb. Tavapäraselt aktiivses kasutuses olevad asjad
saavad passiivse kogu osaks. Onu Endel kogub relvi, muuhulgas neid, mis enam ei
tööta, samas meeldib talle funktsioneerivate püssidega laskmisvõistlustel veendumas käia, kas ajalooline vahend saab vastu enda tänapäevastele järeltulijatele (Vt
lisad 1—2, lk 28). Kui küla raamatukogu aastakümneid tagasi suleti, võttis vanaisa
Rein kõik üle jäänud trükised endale, hoiustades enamust vanas küünis kastides.
Üle-eelmisel suvel utsitasin vanemaid sellega tegelema (Vt lisa 3, lk 28). Lõpuks
sorteeriti raamatud ära ning pandi uuesti kastidese seisma. Vanatädi Tiiu kogub
kõike, millel on maasika kujutis, eraldi on moodustunud näiteks tassikollektsioon,
mis näib olevat mõeldud vaatamiseks (Vt lisa 4, lk 29).
Kuhjatavate asjade ülim eesmärk on saada uuesti vajalikuks, kulugu selleks kui tahes
kaua aega. Aktiivse sihiga esemed veedavad ometi enamuse aega passiivses olekus.
Nii Endel, Rein kui Tiiu on harjunud elama kitsastes tingimustes, isegi kui ruumi

on olnud piisavalt — põhjuseks kasutute asjade poolt hõivatud ruum (Vt lisa 5, lk
29). Kui isa lapsepõlvekodu tühjaks jäi, kasutati võimalust: kõik, mida parasjagu vaja
ei läinud, saadeti sinna oma aega ootama. Vaatamata võimalusele ajutiselt osadest
asjadest „vabaneda“, mattus ka nende uue kodu teine korrus ja pool alumist korrust
ajapikku kola alla (Vt lisa 6, lk 29).
Tasapinnaline paber ostunimekirjade näol, kulutamata jäänud raha pangakontol ja
kindlat laadi fotode digitaalfailid — mulle meeldib mõelda, et paberivirnad ei võta
palju ruumi, samas on asjad, mida ma ise korjan, tõestuseks, et mul on soodumus
kogumiseks ja probleeme asjadest lahtiütlemisega. Minu lähtekoht on alguses
kuhjav, kuid asjadele funktsiooni leides, asendub see teadliku kollektsioneerimisega.
Ma ei säilita ainult isiklikke, vaid ka võõraste inimeste kasutuks jäävaid asju — olen
omamoodi kunstnik-korilane, kes juhuslikke asju üles nopib ning seejärel tööle
rakendab. Tegeledes igasuguse enda meelest mälestusväärse kuhjamisega seisan
silmitsi küsimusega: kas tegemist on kollektsiooni või arhiiviga? Kui kogutavad
esemed on vanemad ning neil on ajalooline väärtus, siis sobiks antud kogu nimetada
arhiiviks. Enamasti on sel juhul tegemist dokumentidega, kuid ka esemed ei ole
välistatud. Kollektsioon on seega laiem mõiste, sobides igasuguse kogu nimetamiseks. Nendevahelise piiri teeb häguseks asjaolu, et üks võib küpsedes teise staatuse
omandada või juhinduda samadest kriteeriumitest: ajaloolisest relevantsusest ja
põhjalikust dokumenteeritusest.
Kogumiskriteeriumid on oluliseks indikaatoriks, mis funktsiooni ja juhtmotiivi
kollektsioon kannab ning kas see saab kunagi täielikuks. Minu ostunimekirjad
peavad olema asjade loetelud paberkandjal, mille mõõtmed ei ületa A4 suurust ning
mis on leidmishetkel piisavalt kuivad ja puhtad. Nimekirja keel ei ole sealjuures
oluline. Teatavate mööndustega on tegemist selgelt piiritletud kollektsiooniga, kuid
arhiiviks seda nimetada ei saa, selleks on kogutav materjal liiga värske. Erandiks
on kogusse ära eksinud teemavälised meelespead, mis tulenevad minu värviliste
märkmepaberite vaimustusest, tõenäoliselt saab nendest kriteeriumite sõnastamisel uus kogu. Kui asjal on väärtus, on selle kollektsiooni ja arhiivi kaasamise

peamiseks ülesandeks säilitamine. Enamikel puhkudel tähendab see esemete
peitmist valguse, niiskuse, temperatuurimuutuste, tolmu ja inimkokkupuudete eest,
tuues endaga kaasa püsivalt passiivses olekus olemise. Riiklike kogude saladuste loori
aitavad kergitada infosüsteemid, mis annavad võimaluse kollektsiooni kuuluvate
esemete reproduktsioonidega tutvuda. Olgu ese kuitahes funktsionaalne, pole selle
pidev kulutamine konserveerimise seisukohast mõistlik. Kunst on üks mooduseid
arhiive ja kollektsioone ajutiselt aktiveerida, isegi kui algmaterjali ennast teoses ei
näidata, on see millegi uue loomise iduks.

1.3. Inimese muundumine esemeks, eseme muundumine inimeseks
Viibides Ikarosena nende vete kohal, ei pruugi ta hoolida
Daidalose

trikkidest

lõpututes

kihavates

labürintides.

Tõus teeb ta nägijaks, viib ta distantsi taha ning muundab
maailma, mis teda seni võlus ja „valdas“, silme all lebavaks
tekstiks. Tõus laseb seda teksti lugeda, olla nagu päikese
Silm, jumala pilk.
				

(de Certeau 2005: 151)

Enda toimetuste käigus ristub minu tee kellegi teise igapäevaga, märkidega, mis
sellest järgi on jäänud. Leian maast jälje kellegi eelnenu poeskäigust ning mõtlen,
milline see inimene olla võib. Terviku nägemiseks peab olema piisavalt ruumi
jälgija ja subjekti vahel: Ikaros tundis end distantsilt jumalusena, kes näeb ja teab
kõike. Minu puhul tekitab sarnase vabastava tunde aja möödumine, ostunimekirja
omanikuga mitte kokku puutumine — ma ei saa kunagi teada, kes nimekirja kaotas,
kuid võin teda endale ette kujutada. Üksnes nii ei saa ma iial teada, et ma eksin.
Ostunimekirja omanik ei mõtle, mida kirjutis tema kohta avaldada võib. Need on
kui fotod, portreed, mis mööduva hetke fikseerivad. Foto võimaldab inimesi näha
nii, nagu nad end iial ise ei näe, muutes nad justkui objektideks, keda saab omada
ja käsitseda (Sontag 1979: 14). Kui pildil muutub inimene sümboolselt esemeks, siis

ostunimekirjaga tutvumine muudab eseme tagasi inimeseks. Tal pole küll nägu,
kuid teda on võimalik näha. Tunnen, et peale pildistamist on vaja sarnast distantsi,
nagu on vaja peale ostunimekirjade leidmist. Selleks, et objektiivselt valida fotode
või nimekirjade vahel, on vaja unustada jäädvustamis- või leidmishetk. Kui hakkan
komplekteerima, milliseid fotosid trükkida lasta, on seda kergem teha, kui aega on
möödunud, vastasel juhul tunduvad kõik võrdväärsed. See on protsess, milles enda
mälestus tuhmub ning asendub foto või paberiga, võttes seejärel üle läbielamise
koha.
On vaieldav, millised kunstitehnikad suudavad readymade’ile omaselt objektiivseks
jääda. Üheks võimalikuks variandiks on fotograafia, mis suudab mehhaanilise silma
abil esmapilgul subjekti eelistused, maitse ja kunstilise žesti kõrvale jätta. Roland
Barthes on rõhutanud foto oskust, sarnaselt leidobjektile, avaldada nähtamatut,
seda, mida tegija ihkab ja igatseb (Barthes 2015). Kui readymade on masstoodetud,
siis leidobjekt on ainulaadne, täpselt nagu foto, mis ei kordu iial ning rõhutab
pöördumatult seda, mis on olnud, mida kunagi enam kogeda ei saa. Arvan, et
ostunimekirjad liigituvad leidobjektide hulka. Need on kellelegi kuulunud esemed,
mida küll ei pruugita igatsema jääda, kuid mis on ometi omaniku personaalse pitsati
külge saanud. Need on kui leidobjektid leidobjektis: iga individuaalne nimetatud
toode väljendab isiku puudust millestki, on tema kaudseks ihaobjektiks. Neutraalset
sekkumist ei eksisteeri, nimekirja kirjapanek on kehalise vajaduse ilming.
Kuhjates teiste asju, huvitab mind eelkõige võõraste sisemaailm, mistõttu on
mitmed minu magistritööle eelnenud teosed üles ehitatud anonüümsete inimeste
ihade kogumise põhimõttel. Sigmund Freud on toonud esile kahte põhilist jõudu,
mis inimesi tegutsema panevad: elukihk (libiido) ja surmatung (agressiivsus), neist
tõukuvad enamus meie soove (Freud 2000). Teoses „Homne ei tea eal“ (2016, Vt lisad
7—9, lk 30—32) olid inimeste vastused küsimusele: „Mida sa enne surma teha tahad?“
vormistatud kalkapaberist tahkudest ruumiks. Maast laeni kõrguvad nimekirjad olid
seestpoolt valgustatud ja loetavad, iga viie minuti järel hakkas ruum bassielementide
mõjul värisema, sisendades vaatajasse ebakindlustunnet. Selle teose puhul huvitas

mind, milliseid soove on inimesed valmis tunnistama. Üldjoontes juhinduti
mõnuprintsiibist, sellest, mille tulemusel saaks end tunda õnneliku ja vajalikuna.
Kui Freud on öelnud, et inimene eitab sisimas enda surelikkust (Freud 1957: 289), siis
selle teose puhul joonistus välja, kuidas inimestel on arusaam sellest, mida nad elus
kogeda ja saavutada tahaksid, kuid ometi lükatakse neid soove edasi või surutakse
neid alla, justkui oldaks surematud.
2019. aastal lõin teose „Homne ei tea eal“ edasiarenduse, uue versiooni nimi oli
„Teada, kuidas see kõik lõpeb“ (Vt lisa 10, lk 32). Seekord polnud soovid kalkapaberist
tahkudele trükitud, vaid käsitsi tindiga kirjutatud. Lehed olid omavahel kokku
traageldatud ning moodustasid portaali, millest näitusekülastaja läbi sai kõndida,
lisaks ei värisenud sein bassielementide mõjul, vaid õõtsus õrnalt puhuri toimel.
Rõhutasin teostusega soovide haprust, olgugi et põhiline materjal oli endiselt paber,
mõjus „Homne ei tea eal“ tunduvalt stabiilsemana. Teos on omamoodi loominguliseks
pöördepunktiks: esmakordselt rõhutasin käekirja ning haarasin niidi ja nõela järele.
Näitus „Su armastus teeb haiget” (2018, Vt lisad 11—12, lk 33—35) oli üles ehitatud
sarnasel viisil, õppides tundma ja tutvustades vaatajatele anonüümseks jäävate
inimeste läbielamisi. Kineetilise installatsiooni põhimotiiviks oli lugude ringlus:
paberil ülestunnistused keerlesid ja seisatasid metallist siinil, kus üks lugu sai
korraga kaamera poolt esile tõstetud ning seinale projitseeritud. Kui „Homne ei
tea eal“ tegeles soovidega, mille eesmärgiks oli teha inimesi õnnelikuks, toomata
sealjuures ohvreid, siis „Su armastus teeb haiget” näitas, kuidas inimesed on valmis
agressiivselt teisi allutama enda tahtele. Freudi käsitluses tähistab hõivang (ka
paine, kateksis) kõiki psüühilisi impulsse, mis inimest võivad tabada, ja antikateksis
superego (saksa k. Über-Ich) ülesannet alla suruda või piirata id-i (saksa k. Es)
ebasündsaid ja sotsiaalselt taunitavaid soove (Freud 1999). Antud teose puhul oli
justkui id inimese üle võimust saanud, mõtlemata tegude tagajärgedele, põhjustades
teistele inimestele sealjuures valu.

2. TÖÖ OSTUNIMEKIRJADE KOLLEKTSIOONIGA
2.1. Lähedusest ära lõigatud
Omamoodi sissejuhatusena poenimekirjade kogumisele mõjub fotoseeria, mida
pildistasin aastatel 2014—2015, keskmes kassalintide vahetusse lähedusse jäetud
kaubad (Vt lisa 13, lk 36). Kindlasti on neid asju sinna jätnud inimeste hulgas selliseid,
kellel on olnud kiire või kes unustasid rahakoti koju, kuid enamjaolt on tegemist mulle
tuttava kõhkluse väljendusega. Avalikus ruumis end ilmutava isikliku sfääri, selle
märkide silmamine võimaldab möödunud olukordi ja nende peategelaste elusid ette
kujutada. Meie teede ristumisel satuvad vihjed minu valdusesse, avaldades midagi

kirjapanija kohta. Need leidobjektid ei pruugi omada erilisi esteetilisi omadusi, kuid
minu ülesanne on need taas ringlusesse paisata, tagastada need kaudselt omanikule.
Hal Foster nimetab taolist tööprotsessi „kaotatud-ja-leitud lugude vestmiseks”,
seda Tacita Deani loomingu kontekstis, kus arhiivist pärit minevikumaterjali abil
spekuleeritakse konkreetsete indiviidide saatuste üle (Foster 2004: 13). Mis on
kaotatud, peab saama leitud, need, kes tulnud pärast, peavad saama aimu sellest,
mis on olnud enne.
Olen ostunimekirju leidnud ning teadlikult kogunud 2015. aastast ja neid kunstis
kasutanud 2016. aastast, mil valmis teos „Tähtsaim ennekõike“ (2016, vt lisad 14—
15, lk 37—38). Seeria sai alguse Indrek Grigori kursuse „Eriala teooria III“ raames,
mille teemapüstitus seisnes Triin Tammele* omase teose loomises, lõpptulemus
koosnes üheksast ostukeskuste läheduses asuvast prügikasti reklaampindadel
eksponeeritud plakatist. Muutmata ostunimekirjad mõjusid infoküllases keskkonnas
sisu poolest tarbimisele suunavalt, kuid vastandusid selgelt lihtsuse poolest. Teostus
oli dokumentaalne: kunstnikuna sekkusin algmaterjali minimaalselt, otsustavateks
žestideks olid nimekirjade skanneeringute suurendatult trükkimine ning asukoha
valik. Masina poolt kopeeritud kujutisele omane objektiivsus jättis oletuste tegemise
täielikult vaataja hooleks.
Kas skanneerimist saab võrdsustada pildistamisega? Neil on küll sarnased omadused
särituse, tundlikkuse, valguse ja sensori näol, kuid üheks silmapaistvaks erinevuseks
on koopiamasina kujutise kahedimensiooniline mõõde — ruumilisust ei eksisteeri,
üksnes udusus väljaspool määratletud tasapinda. Tavaline objektiiv ei suuda nii
ligidale teravustada, eristudes masinast, mis on mõeldud just vahetus läheduses
oleva salvestamiseks. Ometi on see lähedus tehislik, vaataja ei saa iial nimekirja käes
hoida, tunda selle materjali haprust ja kulumisjälgi, olles lahutatud maast leitu poolt
kogetust. Temast on tehtud dokument, mille eesmärk on olla neutraalne, öelda, et

* Triin Tamm on fiktiivne kunstnik, nimi, mille taga on tegutsenud oletatavalt mitmed reaalsed kunsti
valdkonna inimesed aastatel 2009–2013. Varjunime kasutuselevõtt ning selle alt avaldatud projektid on kui
eraldiseisev terviklik teos. 2013. aastal nomineeriti Triin Tamm Köler Prize’i kunstiauhinnale.

see on päris, see on olnud. Arhivaalile omaselt kannab nimekiri autentsust, temasse
ei ole sekkutud, algsed omadused on säilitatud. Ainus, kes teda koges, asetas ta
vitriini alla, hoides vaatajat turvalises kauguses.

2.2. Hirm materjali puudutamise ees
Inimese ettekavatsetud kokkupuude materjaliga on silmatorkav. Kanga käsitsi
kudumine, tikkimine ja kirjutamine on taktiilsed protsessid, nendega kaasnevad
motoorika ehk meie kehaülese kontrolli mõjud. Käekiri on lihaskiudude ja aju
koostöö tulemus, see on püsiv jälg paberil, isemoodi pitsat, mis rõhutab kellelegi
teisele kuulumist. Olgugi et kanga ja paberi loomisprotsess on erinev — üht kootakse
ning teist pressitakse — on nad mõlemad kiududest tehtud tasapinnalised materjalid.
Neile kantakse kiri, tüüpiliselt teisest värvusest eristuv osa: kangale kohe alguses
kudumiskirja alusel, hiljem toonides või tikkides, paberile pigmenti kirjutusvahendi
abiga lisades. Sama vahend saab nii kirjutada kui määrida, see oleneb üksnes tegija
kavatsusest.
Neli aastat pärast plakatiseeriat alustasin ostunimekirjade põhjal uue seeria „Tomat
kurk leib” (2019—, Vt. lisad 16–18, lk 39—40) visandamist. Plaanisin algselt heliteost,
mis kostuks pea kohal asetsevast lokaalsest kõlarist, hiljem asendus idee istumist
võimaldava vaibaga, millele oleks „kirjutatud” algsest nimekirjast pärinev tekst,
käekirja ja sisu ligilähedane koopia. Minu eesmärgiks oli panna publikut nimekirja
omanikku ette kujutama, kuid helist loobumine ja ostunimekirjade üleelusuuruseks
paisutamine surus nimekirjade sisu tagaplaanile, suurima tähelepanu sai narmasvaiba domineeriv tekstuur. Dekoratiivse vormiga teos mõjus tarbeesemelikult,
pannes vaatajat keskenduma iseendale ja oma kodukeskkonnale, tekitades soovi
objekti omada.
Esmasel näitamisel sai selgeks, et vaipadele ei julgeta astuda ega istuda:
harjumuspärane kunsti ja tekstiiliga avalikus ruumis kokkupuutumine on õpetanud
inimesi reeglite järgi käituma, distantseeruma. Oli keeruline mõista, miks otsustasin

vaipu esitleda põrandal, kuidas saaksin olla avatud teose määrdumisele. Maas
vedelev kaotatud riideese mõjub sama isiklikult kui kaotatud toidunimekiri: sellel
on alati kohal olev minevik ja mälu, mistõttu on raske juhuslikul möödujal neid ka
üles korjata. Õige plekk on varjamatu ja igavene, muutes alatiseks kanga välimuse ja
arvamuse sellest (Sorkin 2000: 77). Enne teismeiga keeldus mu ema mulle heledaid
riideid ostmast, sest ei kulunud hetkegi, kui miski enda kokkupuute rõivaga
märgistas, pookides mulle külge lohaka ja räpase mulje. Tahtmatud jäljed pole enam
kirjad vaid plekid, mis rõhutavad pöördumatult, et mingi ese on kehaga vahetus
läheduses olnud. Ka parima tahtmise juures ei suudeta erisust varjata, silm haarab
koheselt kinni just määrdunud kohast (Sorkin 2000: 77).
Publiku ettevaatlikkusele vaatamata on vaipadel võime kokkupuuteid talletada,
määrdudes iga näitamise juures aina enam, tikitud versioonide puhul kaob tekst
korduval kasutamisel narmaste vahele ära, rõhutades ununemist. Nagu paber, peab
kangas meeles, kellega ta kontaktis on olnud. Erinevalt fotost on rõiva mälu kestev,
jäädvustades kõikide eelnenud sündmuste kihistused (Barnett 2015: 24). Lisandunud
mustus rõhutab minu kahetisi tundeid leitud paberi üleskorjamisel: olgugi et
näen neis väärtust, on nimekirjade esmane katsumine vastumeelne. Sõpradelt
saadud täiendustega on teisiti, kui pole teadmist kokkupuutest maapinnaga, pole
eemaletõukavust.

2.3. Toetudes juhuslikkusele
Grafoloogia on käekirja tugevuse, suuruse, kalde, jätkuvuse, korrapärasuse, kiiruse,
üksikute tähtede eripärade, ridade kalde ja sõnade vahelise ruumi analüüsimine
inimese tujude kindlakstegemiseks (Vt lisa 19, lk 41—43). Olgugi et mul puudub
selleks väljaõpe, püüdsin teose „Tulbad, virnad, meelespead“ (2021) loomiseks
kirjamaneeri põhjal isikute iseloomujooni välja lugeda. Toetusin sealjuures kahele
raamatule: Michelle Dresboldi „Sex, Lies, and Handwriting: A Top Expert Reveals
the Secrets Hidden in Your Handwriting“ ning Karen K. Amendi ja Mary S. Ruizi
„Handwriting Analysis: The Complete Basic Bookile“. Protsess sarnaneb suuresti

kehakeele lugemisele: väline annab aimu sisemisest isegi siis, kui seda püütakse
varjata (Amend, Ruiz 1980: iii). Sarnaselt ostunimekirjadele, mis väljendavad inimese
lühiajalisi vajadusi, iseloomustab käekiri nende omaniku ajutist meeleseisundit.
Kirjutamise hetkel mõjutavad kätt nii teadlik kui alateadlik energia, meetodi
väljatöötamisel on tuginetud Carl Jungi ideedele (Schofield 2013). Käekiri pole
niivõrd seotud keha motoorika kui ajuga: isegi, kui inimene peaks kirjutama
õppima teise käe, jala või suuga, on muster peale piisavat harjutamist esialgsega
peaaegu identne, aju jäljed ei muutu, seevastu on konkreetsete ajuvigastuste puhul
võimatu käekirja taastada või isegi kirjutama õppida (Dresbold 2017: 4). Teoorias
peaks olema võimalik aru saada, millise inimesega üldjoontes tegemist on ning
mis emotsioonid teda kirjutamishetkel valdasid. Praktikas aga puuduvad reaalsed
tõendid käekirjaanalüüsi paikapidavuse kohta. See on olemuselt sarnane astroloogia
ja numeroloogiaga, toetudes suuresti inimeste kergeusklikkusele (Novella 2012).
Minusugusele astroloogiausku inimesele töövahendina grafoloogia meeldib, kuid
minu analüüs ei mõjuta ka kellegi edasist käekäiku, mida ei saa öelda ülejäänud alade
kohta, kus seda kasutatakse. Erinevad agentuurid on spetsialiseerunud inimeste
sobivuse kindlakstegemisele konkreetsele ametikohale käekirja alusel, lisaks
kasutatakse seda kohtuekspertiisis, karjäärinõustamisel, psühhoanalüüsis, laste
arengu ja inimeste omavahelise sobivuse kindlakstegemisel (Mishra 2017). Mulle
annab see võimaluse juhinduda millestki muust, kui enda eelarvamustest, olgugi
et tulemusi peetakse juhuslikuks. Väidetavalt pole erinevate inimeste lugemised
ühesed. Võimalik, et otsin alateadlikult enda oletustele tuge, rõhutades valitud
omadusi.
Algusest peale on ostunimekirjad minu jaoks olnud ajutised portreed inimestest,
kes meelespead kaotasid ning mida nad tol ajahetkel vajasid. Haaran neid vaadates
kinni ainsast, millest juhinduda saan — käekirjast, mis koos välimuse ja häälega
on identiteedi osad. Need on isiklikud ning neid ei saa valida: olles olukorras, kus
esmakordselt nähakse või kõneletakse, tuleb privaatse avalikuks tegemisega seonduv

ebamugavus esile. Need omadused on fikseeritud, kuid sellegipoolest püütakse
nende põhjal parimat võimalikku muljet jätta. Isegi kui ei saa näha ja kuulda ennast
kõrvalt, on kõigil ettekujutus sellest, mis mulje neist teisele jääb. Nähes esmakordselt
uut portreed endast, toimub justkui kalibreerimine: kontrollitakse, kas see läheb
kokku enda minapildiga. Seistes vastakuti võõra versiooniga endast, loetakse see
ebaõnnestunuks.

2.4. Oletatavad portreed
Minu lõputöö loominguline osa „Tulbad, virnad, meelespead“ (2021) koosneb kolmest
osast, mistõttu kasutan eri üksustest edaspidi rääkimiseks märksõnu „heliteos“,
„meelespealaud“ ja „kunstnikuraamat“. Olgugi et lõin kõiki üksuseid üheaegselt
leitud ostunimekirjade põhjal käekirjaanalüüsile toetudes, näen neid kui iseseisvalt
toimivaid tervikuid. Esmaesitlusel tulevad need näitamisele üksteise kõrval, kuid
loodan, et tulevikus avaneb võimalus neid eraldiseisvalt eksponeerida.
Heliteos on loodud koostöös muusiku ja luuletaja Eik Erik Sikuga, alias EiK (Vt lisad
24—25, lk 44—58). Protsessi käigus määrasin ostunimekirja põhjal selle kaotanud isiku
omadused grafoloogia abil, seejärel andsin Eigile algeks leidmaterjali skanneeringud
ja isikuomaduste loetelud. Nende põhjal lõi ta iseseisvalt luuletused, mis kirjeldavad
ettekujutatava inimese mõtteid ja ümbritsevat olustikku. Värsiridade ja toiduainete
loendite miniatuurilik lühidus ning Eigi oskus sõnade abil elavaid kujutluspilte luua
on peamisteks põhjusteks kaasamaks just teda. Algselt kujutasin ette, et protsessis
toimub rohkem omavahelist põrgatamist, kuid tekstide esmakordsel lugemisel sai
selgeks, et luulet pole võimalik toimetada nii, et midagi kaduma ei läheks. Sellele
on omane leitud algmaterjalile iseloomulik ajutisus, sõnadesse sekkumine kaotaks
midagi olulist. Lisasime Eigi luuletustele ostunimekirjad originaalvormis, nende
ühise ettekande lindistus moodustabki käesoleva töö kuuldava osa.
Meelespealaud on reaalsete leitud nimekirjade ruumiline väljapanek, mille puhul
võib vaataja materjale kätte võtta ja lähemalt uurida (Vt lisad 26—29, lk 59—60).
Puitkiudplaadi tasapinnale on arvjuhitava tööpingiga (CNC) kantud erinevad

käekirjadest pärinevad detailid, mille vahelistest taskutest kogutud materjal justkui
„välja piilub“. Teosel on kolm kihti: aimu andev nähtav, pinda puuritud detailidega
keskmine ja taskutest moodustuv alumine osa. Need rõhutavad nii analüüsi
protsessi kui ka ettekujutatavate portreede ebatäpsust: alati on midagi, mis jääb
varjatuks. Kuigi nimekirjad on kui eksponaadid ning otsus originaalmaterjali
esitleda museaalne, pole esitlusviis konserveeriv: intiimsuse kaalutlusel suunatakse
vaatajat, justkui võõrast taskust paberit haarama. Anna Goetz tõi meelespealaua
puhul esile, kuidas teoste „Tähtsaim ennekõike“, „Tomat kurk leib“ ja heliteose
puhul on leidmaterjali esitletud kas muutmata või tõlgendatud kujul ning kuidas
seekord on tegemist kahe lähenemise põimumisega (Goetz 2021). Nõustun, et kahe
viisi kombineerimine võib vaatajat segadusse ajada, kuid otsustasin selle kasuks,
kuna arvan, et ostunimekirjade ning laua süvendite teineteisest eraldamine oleks
mõlemast jätnud dekoratiivsema mulje, lahutades käekirjaanalüüsi ning materjali,
mille peal seda täide viisin.
Kunstnikuraamat sisaldab suuremas mahus samu materjale, mida on esitatud
käesolevas kirjatöös. Tervik koosneb kõikidest kollektsiooni moodustavatest
ostunimekirjade skanneeringutest, teoste dokumentatsioonidest, esseekatketest
ning Eigi heliteose raames loodud luuletustest. Trükise kujundus põhineb kahel
tegevusel: skanneerimisel ja määrdumisel. Koopiamasinalik tehnika väljendub
lehekülgede vahelistel „varjudel“, sellel, kuidas paljundades tasapinnast eemale
ulatuv osa distantsi kasvades hämardub. Ka nimekirjade skanneerimisel suurendasin
koopiamasina luugi kaugust nimekirjast: kui tavapäraselt oleks taust jäänud valge,
siis vahemaa tõttu jäi see hall ja udune. Määrdumist rõhutavad raamatu valged
kaaned, mis igal järgneval käsitsemisel talletavad kokkupuute lugejaga.

KOKKUVÕTE
Töötades loomingulise projektiga „Tulbad, virnad, meelespead“ (2021) ning käesoleva
tekstiga, on mulle selgeks saanud, kuskohast on tulnud vajadus luua kinnisideeni
küündivat ostunimekirjade kollektsiooni ning sellepõhiseid teoseid. Mõttetöö on
avanud külgi minu kunstnikupraktika juures, mida ise varasemalt ei teadvustanud,
näiteks kanga, paberi ja foto omavahelisi seoseid ning mälu tähtsust keskse liinina.
Olen küll alati arvanud, et inimeste huvid on nende kujunemisloo otsesed tagajärjed,
kuid pole enda huviobjektide põhjustesse süvenenud. Arvasin petlikult, et tegelen
üksnes võõra subjektiga, kuid reaalsuses samastun pidevalt portreteeritavatega,
püüdes iseenda kohta rohkem õppida.

Hajutatud loomeperiood on andnud võimaluse pikema aja vältel katsetada, tagasisidet saada, ideed täpsustada, kuid seni kuni kirjutises käsitletud versioon teosest
ning kunstnikuraamatust „Tulbad, virnad, meelespead“ (2021) pole realiseerunud,
saab veel muudatusi teha. Püüan sealjuures paindlikuks jääda ning vajadusest
lähtuda, eriti, kuna mul on asju, mille osas kõhklen. Kaalun eelkõige, kas näidata
heliteost ja meelespealauda ühes ruumis ning kuidas esitleda raamatut nii, et see ei
jääks märkamatuks ega muutuks liialt domineerides teisi osasid kordavaks. Loodan,
et lõplikus väljapanekus avalduvad seosed ja neist moodustuv tervik on vaatajale
hoomatav.
Minu elu ning loomingulist protsessi on saatnud pidev kontrollivajadus, mistõttu
on mul olnud raske toime tulla sellega, kui kavatsus ei realiseeru või keegi ei käitu,
mõtle ootuspäraselt. Sama algmaterjali põhjal uue teose alustamine on olnud selle
otsene tagajärg. Muutma ja kavandama võib lõputult jääda, kuid oluline on midagi
ära vormistada. Pärast kuudepikkust ettevalmistust ning potentsiaalsete teoste
visanditele tagasivaatamist, olen mõistnud, et oleksin nüüdseks teostada võinud
kümneid ideid. Mõtiskluste lahtikirjutamise käigus olen enam õppinud lahti laskma
planeeritust, tervitama juhuslikku, mistõttu loodan, et edaspidi ei tegele ma teemaga
üksnes seetõttu, et ma pole tulemusega rahule jäänud.
Jään kasvatama seeriat „Tomat kurk leib“ (2019—), kuid arvan hetkel, et ei alusta
tulevikus uusi ostunimekirjateemalisi teoseid. Mul on tulemas kolm näituseprojekti,
mille najalt saan kindlalt väita, et jätkan inimeste ning nende sisemaailmaga
tegelemisega, kasutades vahendina nende mälestusi ning esemeid, minevikuga
ühenduvat. Kuigi pole veel kindlat väljundit, plaanin magistritöö käigus enda jaoks
avastatud kaht uut teemat — plekke ja käekirju — edasipidises loomingus kajastada.

SUMMARY
Master’s Thesis From a Keepsake into a Portrait: Working with a Collection of Found

Shopping Lists by Kaisa Maasik
Supervised by Professor Liina Siib
Estonian Academy of Arts, Faculty of Fine Arts, Contemporary Art, 2021
My master’s thesis consists of the two-part work Columns, Stacks and Keepsakes
(2021), an artist’s book with the same title and this written thesis, all of which deal
with my collection of found shopping lists gathered since 2015. As there are three
separate pieces with the same title I will refer to the individual parts as the sound
piece, the table of keepsakes and the artist’s book for the purpose of clarity in this
text.

Most of the emphasis concentrates on reflecting on my works produced in relation
to accumulated material: First Things First (2016), Tomorrow never knows (2016),
Your love Hurts (2018), To Know How It All Ends (2019), Tomato Cucumber Bread
(2019–) and Columns, Stacks and Keepsakes (2021).
The first chapter of the writing opens up personal reasons behind collecting the
lists. I relate being fascinated with them to three main things: my tendency to
lose things, my inability to spend money and my family’s tradition of hoarding and
collecting. As I am afraid of forgetting, I feel a bond with people who need to write
things down in order to remember. The second chapter is dedicated to describing
specific artworks that I have made based on the body of lists. A constant clash
between the outcome and my intention as an artist always comes with its failing
plans and fortunate accidents.
In the beginning I present two of my works Tomorrow never knows (2016) and Your
love Hurts (2018), both of which were made by collecting the desires and memories
of strangers. These pieces help to understand my working method. Owing to my
background in photography, I have continued portraying individuals through their
belongings and experiences, replacing the subject with an object. For me, it is
essential to have distance between the depicted and myself, which usually means
not meeting them.
In 2014-15, just before starting to collect shopping lists I took a series of photographs
of things people had left near the checkout areas in the stores. This action marks
the first time I did something with noticed hints of people I had just missed. My
criteria for picking up and storing the keepsakes is that they have to be dry and clean
enough, on paper that doesn’t exceed the size of an A4. Having fixed parameters
while gathering is enough to call it a collection, or even an archive.
In 2016, I presented the poster series First Things First (2016) on advertising side
panels of trash bins in Tallinn. The unaltered scans of the lists emphasized the
commercial qualities of the work and the documentary approach provided a sense

of fake proximity: the paper had been in close contact with the machine during the
scanning but the audience is cut off from its physicality. The only person who had
experienced them, placed them under the glass of a display case, keeping everybody
else at a safe distance.
In 2019, I started a series of carpets called Tomato Cucumber Bread (2019–), which
was created by “overwriting” the words on the pre-existing lists with thread. I
had hoped that the enlarged found material would help people concentrate on its
content. However, I failed, because the material of the works was too overpowering,
leaving less space for deeper reflection. As the fabric has the ability to accumulate
signs of its past, knowledge of whom it has been in contact with, most people refrain
from touching it.
All parts of Columns, Stacks and Keepsakes (2021) were based on graphology, a
technique used to determine a person’s mood and overall character by examining
the size, slope, pressure, connections, and other tiny fragments of their handwriting.
The sound piece was made in collaboration with the Estonian musician and poet Eik
Erik Sikk (alias EiK). By conducting an analysis of the script, I wrote down potential
characteristics of the owners of found shopping lists, Eik based poems on the
adjectives and the keepsakes. Both the content of the reminders and the made-up
portraits of people were recited and recorded by him, forming the final outcome.
The table of keepsakes was a display of found shopping lists, a desk with CNC
(computer numerical control) engravings of the details from the handwritings,
meant to emphasize the process behind the analysis. The collected material peeked
out of the pockets of the table, inviting the viewer to pick them up and have an
intimate encounter with them.
The artist’s book included parts also presented in this writing: essays, documentations of artworks, scans of the lists and poems by Eik. The design was based
on scanning and staining. The white covers of the book served as a means to
accumulate signs of the people it had been in contact with, while the shadows inbetween the pages gave it an archival document-like look.
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LISAD
Kõik esitatud fotod on minu poolt tehtud, kui pole viidatud teisiti.

Lisa 1. Õde Keiu poseerimas onu
Endli relvakollektsiooniga, 2016.

Lisa 2. Endel laskmisvõistlusel, 2019.
Foto: Keiu Maasik.

Lisa 3. Vanaisa Reinu kuhjatud
raamatutega tegelemine, 2019.

Lisa 4. Vanatädi Tiiu maasika kujutistega
tasside kollektsioon kapi otsas, 2014.

Lisa 5. Tiiu elab kuhjade otsas, 2014.

Lisa 6. Isa vanemate kodu teine korrus
on kola alla mattunud, 2014.

Lisa 7. Valik soove teoses „Homne ei tea eal“ (2016)

„Elada“
„Oma õunaaiast sellist veini ajada, et sõbrad
peavad seda Hispaania omaks“
„Alasti ujuda igas maailma ookeanis“
„Tunda, et rohkem ei ole mitte midagi puudu
täielikust õnnest“
„Õppida seistes enda nime pissima“
„Saada 120-aastaseks“
„Käia Gröönimaal ja näha seal virmalisi“
„Endast jälje maailma maha jätta“
„Teha 6g seeni üksi pimedas toas“
„Olla endaga rahul“
„Spagaadi maha saada (praegu 30 cm puudu)“
„Näha siilibeebit“
„Auto saada“
„Saada kolm last“
„Tunda ennast armastatuna“
„Võimalikult palju seksida, õlut juua ja naerda“
„Tunda, et ma ei ole oma haiguste ohver“

„Osaleda saates „Reisile sinuga““
„Enne oma surma tahaksin teha, midagi sellist,
mis toob kasu planeedi Maa ökosüsteemile ja
jätab minust maha tervislikuma maakera.“
„Naerda“
„Minna Islandile“
„Tunda tema huulte maitset ja juuste lõhna“
„Elada rahus, mitte oma lootusi petta, tuhat
südant murda, tahaks leida rikkuse väikestes
asjades, käia Tais ja Islandil, saada ilusaks ja
heaks“
„Lapse 64-aastaseks kasvatada“
„Tahaksin maale, metsa ära kolida“
„Vene keele selgeks saada “
„Omada oma kodu“
„Käia mingil palverännakul. Ma ei ole usklik,
aga ma arvan, et selles on midagi valgustavat“
„Päästa teise inimese elu“
„Et Tiit Sukk sureks enne“
„Suruda rinnalt 80kg “
„Käia ära Angkor Watis, Jaapanis, USA-s, Tais...
okei, seega tahaks vist reisida“
„Tahaksin jahiga mõnda aega, vähemalt paar
kuud, kuskil maailmas ringi sõita“
„Aidata abivajajaid“

Lisa 8. „Homne ei tea eal“, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tallinn, 2016.

Lisa 9. „Homne ei tea eal“, Eesti
Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tallinn,
2016. Foto: Marianna Gunja

Lisa 10. „Teada, kuidas see kõik lõpeb“,
Vapaan Taiteen Tila, Helsingi, 2019.

Lisa 11. Valik ütlusi teoses „Su armastus teeb haiget“ (2018)

„Ja siis ma istusin järjekordselt seal külmal vannitoa põrandal,
pisarais. Sel hetkel ma oleksin tahtnud, et ta oleks mind löönud.
Kuna siis ma oleksin saanud näidata seda, mida kõike ta mulle
emotsionaalselt tegi. Need vaikusega karistamised, manipuleerimine ja alaväärtustamine. Mitte keegi ei teadnud, mis minu
koduseinte vahel toimus. Ja ma ei osanud seda tõestada, ei osanud
abi paluda.“
„Kui ma olin laps, nii 4-5-aastane, siis elasin perega kortermajas.
Mäletan kõrvalkorterist aeg-ajalt kõva kriiskamist, karjumist ja
matse. See kulmineerus alati sellega, et naabritädi jooksis meie
korterisse peitu ning vanemad kutsusid politsei ja kiirabi. Olukord
kordus ja kordus. Ma olen nüüd juba 25, aga minu teada elavad see
naine ja mees veel koos, meie pere ei ela seal korteris enam ammu.
Loodan, et keegi teine kutsub nüüd vajadusel politsei kohale.“
„Minu isa lõi mind rusikaga näkku, sest ma ei osanud autot juhtida.“
„Ma olin vaimselt ja füüsiliselt vägivaldses paarisuhtes. Põgenesin
alles, kui mees karjus mu peale: “Sure, sure, sure,” samal ajal mu
kõri pigistades ja kägistades. Sain oma käed vahele, muidu ehk
mind polekski enam siin.“

„Mäletan, kuidas peitsin end omas toas ja üritasin mitte kuulda
läbi õhukese seina, kuidas see olend, keda seadus nimetab isaks
ja abikaasaks, peksis ja vägistas mu ema. Mäletan ka, kuidas ma
end kööginoaga tema eest kaitsesin. Ja minu õudusunenägude
koletised on — minu vanemad.“
„Maamajas. Olin kusagil 12 ja hakkasin õue minema. Väikeses
koridoris oli keldriluuk lahti unustatud, hiilisin selle ümbert. Järsku
kuulen kolinat — väike õde oli mulle järele jooksnud ning keldrisse
kukkunud. Kasuisa tuli jooksuga, juhtunut nähes virutas mulle
rusikaga näkku nii, et lendasin õue viivast trepist alla. Vabandust
minult ei palutud, selle asemel süüdistati mind kõiges toimunus.“
„Minu laps väidab, et ta mäletab hetke, kui ta oli issi süles ja issi lõi
emmet ja kuidas ta siis paaniliselt kartma hakkas. Mina ei saa seda
pilti enam oma lapse peast kunagi kustutada.“
„Mul oli lapsepõlves emaga üsna pingeline suhe. Ta ei teinud sellest
just erilist saladust, et ta mind ei armasta. Ta ise ütles, et annab
mulle mu täisealiseks saamiseni kõik, milleks ta on kohustatud,
kuid armastada ta mind ei suuda, sest ma olen liiga oma isa moodi.“

Lisa 12. „Su armastus teeb haiget“, Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii, Tartu, 2018.

Lisa 13. Poelettide juurde jäetud asju, 2015.

Lisa 14. „Tähtsaim ennekõike“, plakat prügikasti reklaampinnal, seerias 9 plakatit,
695 × 495 mm, Tallinn, 2016.

Lisa 14. „Tähtsaim ennekõike“, plakat prügikasti reklaampinnal, seerias 9 plakatit,
695 × 495 mm, Tallinn, 2016.

Lisa 16. Vaibad seeriast „Tomat kurk leib“, tikand vaibal, 1.95 × 1.33 m, 2019.

Lisa 17. Vaip seeriast „Tomat kurk leib“, käsipüstoliga tehtud vaip, 1 × 0.6 m, detail, 2021.

Lisa 18. Vaip seeriast „Tomat kurk leib“, tikand vaibal, 1.5 × 0.8 m, 2020. Foto: Madis Luik

Lisa 19. Näide käekirjaanalüüsi läbiviimisest

Grafoloogia põhiliste võtete hulgas on kolmele tsoonile keskendumine: kiri jaotatakse üla-, kesk- ja alaalaks, millest enamasti üks domineerib. Tahtes ostunimekirjade
seast analüüsimiseks valida võimalikult erineva käekirjaga näiteid, jäi mulle silma,
kuidas koostajate seas (mina k.a.) on kõige levinum keskmine tsooni üleolek. See
peaks viitama inimtüübile, kes elab olevikus ja muretseb igapäevaste asjade pärast,
keskendudes tihti kodule ja perele, olles hästi kursis ümbritsevaga (Dresbold 2017:
17).
Käekirjaanalüüsi läbi viies tuleks jälgida, kuidas kiri voolab: kas rida lainetab, tõuseb
või langeb, kas tähtede suurused on püsivad või varieeruvad need tunnetatavalt
— see võiks viidata, inimese ekspressiivsele või vaoshoitud loomule. Oletused,
mida tehakse on väga tunnetuslikud, võiks isegi öelda, et kirjatüübist loogiliselt
tuletatavad: suur kiri — eneseväärtustamine, väike kiri — tagasihoidlikkus, langev kiri
— kurvameelsus, tõusev kiri — optimism, liigkaunistatud kiri — edevus jne. Mõningate
tähetüüpide puhul on olemas ka välimäärajad: olenevalt sellest, kuidas keegi kirjutab
näiteks D-tähte või teeb I-tähele täppe, saab tema iseloomujooni kindlaks teha.

Lisa 24. „Tulbad, virnad, meelespead“ (2021) heliteose algmaterjal.
Ostunimekirja skanneering ja selle käekirja analüüsimisel saadud
omadused.

- impulsiivne, spontaanne
- emotsionaalne stabiilsus, sõltumatus
- vajab ruumi, tagasihoidlik, mitte kõige seltskondlikum aga lõbus
- tervislik emotsionaalsus, empaatiline
- elab hetkes, keskendub igapäevasele
- selgesti loetav, käitub nagu mõtleb
- visa, ambitsioonikas, sihikindel, enesekindel, edev, idealist
- empaatiline, tähelepanelik
- palju soovmõtlemist
- kalduvus ihnusele, saamahimule, mitteandev

- energiline
- aus
- lõbus, meeldib nalja teha
- hoiab emotsioone vaos, ei näita sotsiaalsetes olukordades välja, poleeritud väliskuvand
- surub enda tundeid alla, ei tunnista enda hirme ja muresid
- isekas, arrogantne, vajab tähelepanu
- osav kätega, refleks kiirem kui mõistus, mõte jõuab tegudele hiljem järgi
- võtab käsile rohkem, kui suudab teostada, ei tunneta hästi võimete piire
- kohati lapsik, tujukas, närviline, solvub kergesti
- kergeusklik
- ei meeldi muutused, kohaneb halvasti
- otsustusvõimetu
- kujunemisel mängis suuremat rolli ema, isa panus väike

- minevikus kinni
- reageerib ootamatult, vahel elevil, siis tujukas
- domineeriv, kontrolliv, viimistletud
- materiaalne
- meeldib tähelepanu
- avatud, kohati puudub filter
- kergeusklik
- ennast täis
- sisemine segadus, reeglite vastasus
- ebaformaalne, otsekohene
- ambitsioonikas
- täpne, hea mälu, keskendunud
- tundetu
- üheltpoolt tark, aga samas lapsik
- fookus igapäevastel toimetustel
- traditsiooniline

- tohutult ambitsioonikas, suure tahtejõuga
- tuleviku poole vaatav
- loomulik juht
- vajab teiste tähelepanu ja heakskiitu
- hedonistlik, ei suuda naudingut edasi lükata
- eneseimetleja
- ekstravagantne, üle võlli, ekspressiivne
- impulsiivne, emotsionaalne
- etteaimamatu reageerija
- sotsiaalne, ekstravertne
- helde, empaatiline
- hoiab tundeid saladuses, surub alla
- kaitsehoiakus

- jutukas, sotsiaalne
- siiras, helde
- kergeusklik
- ambitsioonikas, sihikindel
- seksuaalne
- elukogenud, küps
- ekstravagantne
- iseseisev, kuid vajab ümbritsevate inimeste heakskiitu
- ratsionaalne, kaalutletud otsustaja
- kiire otsuste vastuvõtja, kiire reageerimisvõimega
- kriitiline, uuriv mõistus
- loominguline, tunneb huvi kunsti vastu
- ebaõiglustunne, viha seoses minevikuga, kuid emotsionaalselt
stabiilne
- intuitiivne
- sarkastiline
- manipuleeriv
- kärsitu

Lisa 25. Luuletused teosest „Tulbad, virnad, meelespead“ (2021),
tekstide autor Eik Erik Sikk.

Täna õhtul jagan õhku
Teiega ja istun laua otsas
Naeratustel ei näe lõppu,
Kuni keegi järsku torkab
Võid tunda esimese kevadsooja lõhna,
Kui piisavalt pingsasti vaatad
Elutoa seintele valgunud valgust,
Mille niisama lihtsasti kaotad
End üle korstende ja laternate laotan
Imades endasse varje ja kaugust,
Mis kord väsinud laugele võõpan,
Suutmata kuulata vaimutut vaikust

Anna mulle miski, mis on päris
Värvikas ja helge, käegakatsutav
Veel paar nädalat, ma pole väsind
Ja kui ütlesingi nii, siis ma ei vastuta
Põrand on laava
Ma ei tohi nõnda madalale langeda
Ma ainult kõrvetan varbaid
Natuke, te teate, võtan kõike naljaga,
Te näete, ma ei kannata
Ei lähe kuhugi, veel jaksan vaadata
Neid välke mööda taevast
Ja kui järskun sajan alla
Kõige täiega, ma oleks seda ette kahtlustand

Mu toas ei ole iial olnud liiga palju lampe
Vajan valgust, ei saa olla ainult viisakas ja vaikne
Ja kui ma leban vannis, vahetades maske,
Ma maalin alati, ka siis, kui lihtsalt laisklen
Võime pikalt vestelda, kui pakud tassi head kohvi
Hommik on ilus ja õitsevad sirelid
Ma olen sind näinud siin nii palju kordi
Aitab neist pilkudest, ütle siis midagi
Nii kaua sadand roosat vihma
Sest läbi puurida on hirmus raske
Ma tahaks, tahaks korraks lihtsalt
Teha nii, et saal jääks vaikseks,
Kui loeksin proosat või mõnd valmi
Ja siis poole sõna pealt ma suleks suu
Ning lahkuksin
Oi, kuis nad vihastaks!
See on ainult nali, ma ei kirjuta

Usu mind, ma olen püüdnud muuta
Kaost, mis väljaspool mu udumüüri laiali
Siis mõistsin, oleme kõik sama nägu temaga,
Tahtes üha mugavamalt elada
Ning teistel seda lõbu ära keelata,
Ja pöörsin uksepiidal tagasi
Aitab asja ees teist taga
Enda hingetute asjadega täitmisest
Vahel kõik mu soovid näivad aga
Asjatud ja väikesed
Me võiks segipäi ja paljajalu
Mööda poonitud parketti tormata
Ja mängib muusika
Ja tuled kustuvad
Kui lõputute mootorite kohin ära puhub nad
Ja lausuksin ehk miskit rumalat ja suurt
Ning sa ei usuks mind, kuid noogutaks
Sel hetkel ma ei sooviks miskit muud
Ning astuks edasi, kui hommik varje koolutab
Niiskel asfaldil
Hoonete suletud laugude all

Ma ütlen otse, otse
Et pilt on paigast, see
On kaetud liigse vahukoorega
Ladund kortse, kortse
Hallus minu laubale,
Kui rinda pistan tema pahupoolega
Igal hommikul, kui kannatusi varun hoolega,
Et tuleks armastus ja töö ja valu kooleks, ma
Üritand vahtida suuremat formaati,
Kuid see on muutlik ning nii külm
Kes suudab kanda muredat nomaadi,
Kel uutest nägudest on saanud küll?
Ja suurtest sõnadest on kõriauguni,
Need võivad liiga tagaselga salvata
Neis miskit võltsi, miskit laigulist,
Mida parameetrites ei suuda hallata

Mu päev saab läbi, laman vaikuses
Joon miskit head ning paitan kassi
Kuid mingi hoomamatus noorkuulaikudes
Ta laintes kahkudes hing keerdub sassi
Ning kardab lahkuda liig varakult,
Veel enne, kui saan selgeks mõelda end
Ta matan lootusse, et igapäevas karastub
Kord kindlas koldes lõõmab ehk
Ma aastaid olen õppind reegleid,
Kombeid, sügavust ja kõrgeid vaateid,
Kuid iga koiduga need jälle pöörduvad
Kaikaid kodaraisse langeb, rünku teele
Ma jälle puhun surnuks tule oma töölaual
Ja lähen lööduna
Ning olen õnnelik, kui lihtsalt õhtuks söönuks saan

Kas näete lõõma, mis silmapiiril helendab?
Mina näen
Suuri mõtteid vastu prilliklaasi veretab
Iga päev
Tahaks kõike seda teie hoolde jagada
Nõnda palju hüüde, oleks patt neid maha magada
Enne kui öö hüübib, ma ei kahtle, häält ei tasanda,
Süütan küünlad, et mu naer võiks kaugemale kajada
Te öelge ise, mida paremat
Võiks olla veel, kui jõuda koju
Alles siis, kui varahommik valendab
Ja piidleb loiult,
Kuidas läbi pargi jalutan
Apelsinisalude all värsked mõtted ärkavad
Ning kivimüüril uue päeva väiksed rõõmud välguvad
Mu hallis peas erk mõistus veereb vabakäigu peal
Ja sunnib taaskord kohutavat ilu märkama

Kui hommikute vines sinu aknaklaasi koputan
Linnas, mis kultuuri kanges kohvitassis alla loputab
See pidi olema ehk ime, tundsin, et me peame kohtuma
On ununend, mis öelda tahtsin, vaid, et oleks lohutav
See hetk, või ütlen kõike ainult poole sõnaga
Ning sammastiku varjus laused lihtsalt hästi kõlavad
Ja tulevik on keeris, seda teame mõlemad
Ringiratast lõõmvad leegid, milleks siis veel kõhelda
Üks on kindel, tahtsin kõnelda.
Tõin mõned vahemärkused ja selle raamatu
See neljas lõik siin, usun, et sa kahtlemata samastuks
Kuid nüüd pean lahkuma
Mul jäänd üks vaatemäng veel õhtul näha
Kolmes vaatuses, ma kahtlustan,
Oraator sööb sel korral sõnad ära

Täna tahaks midagi head!
Kõik suured toimetused võivad oodata
Need hommikud liig kallid, kallid, kallid
Anda ära
Täna tahaks ainult head!
On raske homse piire hoomata,
Las olla hallid, hallid, hallid õhtud
Mõni teine öö
Me istuks lehtlas ning õitseks nartsissid
Paar sihti veel jäänud, mis püüda, kus püüelda
Kuid terve maja lõhnab nagu õunakook
Sa lõunal looklevaid teid pidi koju tuled korraga
Ja ma ei taha keskenduda millelegi muule
Me lihtsalt jutustaks üle laua
Ei vaja kaua, et see mured sirgeks klopiks
Kolmveerandi või tunni lausa
Et kõmaks selgeks ilm me mälusopis
Ja rohkemat ei saakski sulle lubada

Sest inimesed muutlikud, neis palju ebatäiust
Muudkui tuulavad mu aia tagant mööda
Nii palju suutmatust ning valju väiklust
Huulte pruukimist, et tühje sõnu öelda
Ma raputan kaneeli kõige peale
Kui taigen valmis, küpsised on laotud põhjaks
See tuleb hea, sest vähemasti teame,
Kuidas lollidelt saaks raha ära võtta

Lisa 26. Meelespealaua visandamise protsess, 2021.

Lisa 27. Meelespealaua visand, 1.77 × 1 × 0.85 m, 2021.

Lisa 28. Meelespealaua tasapinna süvendite näidis, 2021.

Lisa 29. Meelespealaua ostunimekirja „tasku“ näidis, 2021.
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Rüütelkonnahoone, Tallinn. Juhendaja Kalev Vapper

		Green Room. Kunstniku kodu, Tallinn

Valitud rühmanäitused
2021		

(tulemas) TASE lõputööde festival. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn.

2020		

ArtVilnius’20. Lithuanian Exhibition and Convention Centre

		

LITEXPO, Vilnius, Leedu. (koos EKA Galeriiga)

2019 		

Square Meters: 11 Solo Exhibitions. Pocket Gallery, Helsingi, Soome.

		Pärast tööpäeva lõppu. Vent Space projektiruum, Tallinn.
		Fantôme / Aave. Space for Free Arts, Helsingi, Soome. Kuraatorid
		

Cesar Kaci ja Aliha Thalien

		How to Survive Kaamos. Space for Free Arts, Helsingi, Soome.
2017		

Dinge auf Reisen. Bi’bak, Berliin, Saksamaa.

2016 		

Confusion. EKKM, Tallinn. Kuraator Marco Laimre (koos Umbrella

		Grupiga)
		Faddey’s Last Days in ISFAG. ISFAG, Tallinn. Juhendaja Andrus
		Laansalu

2015 		

Young Professionals. Panzerhalle, Zingst, Saksamaa. Juhendaja

		Kristiina Hansen
		Suletud süsteem. Eesti Kunstiakadeemia Rüütelkonnahoone, Tallinn
2014 		

Liikumine. Saatse muuseum, Saatse. Kuraator Uku Peterson

2012 		

Hommik lõuna õhtu öö. Screening Helsinki-Tartu-rändnäitus, Tartu.

		

Kuraator Uku Peterson

Kuraatoriprojektid
2020		

Juhtum nr 16. Hirmu elemendid (5 võimalikku maailmalõppu). Tartu

		

Kunstimaja Suur Saal, Tartu.

		Lähedusmeetmed. EKKM, Tallinn. (koos Kulla Laasiga)
		Tasakaaluviivitus. Kogo galerii, Tartu. (koos Kulla Laasiga)
2018		

Katse ja eksitus. Tramway, Glasgow, UK. (koos Kulla Laasiga)

		Unintentional and Very Particular. Vitriingalerii, Tallinn.
		Monumentide org (võib sisaldada artefakte). Vitriingalerii, Tallinn.
2017		

Kadunud sõbrad. EKA galerii, Tallinn.

		Tegelt on teisiti. ARSi Projektiruum, Tallinn.

Sümpoosiumid
2019		

Manifestations of (In)Activism in the Latest Baltic Art. Riia

		

Fotograafia Biennaal – NEXT 2019, Riia. Kuraator Elīna Ķempele

Avalikus ruumis
2016		

First Things First. Plakatiformaadis teosed linnaruumis, Tallinn.

2015		

Lõks. Installatsioon looduses, Rimmi järv, Antsla vald. (koos Irmeli 		

		

Terrase and Britta Paemurruga)

Stipendiumid ja tunnustused
2020		

Eduard Wiiralti stipendium, Eesti Kultuuriministeerium

		

SYNLAB Eesti kollektsiooni konkurss, eripreemia

		

TOP 7 galeriid kunstimessil ArtVilnius’20 (koos Johannes Luige ja

		Reds Cheungiga)
		

Tallinna Sadama D-terminali kunstikonkurss, äramainimine (koos

		Karel Koplimetsaga)
2019 		

Eesti Vabariigi kultuuristipendium, Eesti Kultuuriministeerium

Erialane töökogemus
2019		

Schoooooool with Many Holes, Ofri Cnaani assistendina

2018–2019

Tallinna Fotokuu, Heidi Ballet’, Hanna Laura Kaljo, Simon Dybbroe 		

		

Mølleri ja Matthew Posti assistendina

2018–2019

Vent Space projektiruum, nõukogu liige

2018		

Estonia Now kultuurifestival Glasgows, koordinaatori ja kuraatorina

		

Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna Vitriingalerii,

		

koordinaatori ja kuraatorina

2017 		

Sprüth Magers Berlin, praktikandina

		

Tallinna Fotokuu, Tuuka Kaila, Oskari Parkkineni ja Anneli Porri 		

		assistendina
2015		

Eesti Fotokunstimess, praktikandina

Publikatsioonid / avaldatud tööd
2021		

Tulbad, virnad, meelespead. Iseavaldatud.

2018		

Tihane ja lokaator. Iseavaldatud. (koos Madis Kursi, Hanna-Liisa

		

Lavoneni, Solveig Lille ja Mark Antonius Puhkaniga)

2017		

UG (Umbrella Grupp). Iseavaldatud.

2015		

Lookbook 8, kataloog, Tallinn: Ecoprint
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2020
Lõo, Andres; Luik, Madis. MACA tudengid ArtVilnius’20-l: Intervjuu! – Eesti
Kunstiakadeemia 9.10.2020 (https://www.artun.ee/eka-tudengid-artvilnius-20intervjuu/)
Soikmets, Triinu. Augmented reality at ArtVilnius’20. – Noar.eu 9.10.2020 (https://
noar.eu/en/augmented-reality-at-artvilnius20)
Kuzmenko, Johanna Jolen. Kunstnikufilmid räägivad üksinduse lugusid. –
Postimees 25.08.20
Laas, Kulla; Maasik, Kaisa. IDA Folder: Kaisa Maasik & Kulla Laas. – IDA Raadio
14.08.20

Ots, Kati. Loe täismahus: keda ja mida esindab EKA Galerii? – Kunstiakadeemia
nädalakiri 18.05.2020 (https://www.artun.ee/loe-taismahus-keda-ja-midaesindab-eka-galerii/)
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McBay, Nadine. Multi-arts Glasgow-based festival Estonia Now set for all-dancing,
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2013
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Residentuurid
2021 		

FAIR. FABRIKKEN for Kunst & Design, Kopenhaagen, Taani.

