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Sissejuhatus

Käesolev uurimistöö on kirjutatud kaasneva tekstina skulpturaalse heliinstallatsiooni

“Vasepalavik” lahtimõtestamiseks ning selle loomisega seotud uurimisprotsessi

kirjeldamiseks.

Hakkasin vasest objektide loomisega tegelema veidi enam kui aasta tagasi ning esmalt võis

minu tööprotsessi kokkuvõtvalt nimetada materjalikatsetusteks. Selle etapi valmimist tähistas

näitus “Värinad” Draakoni Galeriis 2020 aasta septembris (näitusevaated toodud lisas 1).

Antud magistritööl on kaks eesmärki. Ühelt poolt soovisin esile tuua vase helilisi omadusi

ning kasutada neid skulpturaalsete helivormide loomiseks. Teiselt poolt soovisin jätkata vase

kui materjali uurimist antropoloogilisemas võtmes, üritades mõista, kuidas inimkonna

väärtushinnangud vase kui metalli kasutamise taustal viimase 8000 aasta jooksul muutunud

on.

Töö esimeses peatükis kirjeldan installatsiooni valmimise loomeprotsessi. Minu esmaseks

väljakutseks oli, kuidas kuidas väljendada enda hoiakuid, tõekspidamisi ja

kunstnikupositsiooni mittesõnalises meediumis. Teiseks väljakutseks oli, kuidas kirjutada

loomeprotsessist ja mittesõnalisest teosest viisil, mis ei rikuks ära vaataja vahetut kogemust

teose enese seltsis. Toon sisse taimeks muutumise metafoori, mis põhineb loobuval

mõtteviisil ja funktsioonist vabanemisel.

Teises peatükis uurin lähemalt vase kui maavara ajalugu, tänapäevast olukorda ning

tulevikuprognoose. Uurin, milline oli inimese suhe maavaradega ning Maaga metallurgia

arenemise algusaegadel ja milliseks on see suhe muutunud tänapäeval. Samuti uurin, millised

on tulevikuprognoosid selles valdkonnas ning kuidas plaanitakse tulla toime siis, kui vase

tarbimine suureneb, aga ressursid on piiratud.

Kolmandas peatükis proovin vastust leida küsimusele, milliseid võimalusi pakub ulme kui

kunstivorm kaasaja mõtestamise kontekstis. Science fiction’i kui žanri olulisuse

väljatoomiseks käsitlen Darko Suvini poolt sõnastatud kognitiivse võõrituse ideed ning pakun

selle välja kui lähtekoha ulme kui kunstivormi mõistmiseks.
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Viimases peatükis toon välja ka mõned kunstnikud, kes on mind antud teosele heli ja

objekide loomisel nii esteetiliselt kui sisuliselt erinevate märksõnade läbi mõjutanud on.

Selles peatükis välja toodud inimesed on kõik omas kontekstis tegelnud justkui

maailmamudelite loomisega ning sealjuures ka keskkonnaga suhestumisega, kuigi igaüks on

teinud seda omal viisil.
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Vasepalavik

Hakkasin vasega tegelema, kuna leidsin selles metallis omadusi, mis haakusid minu huviga

heli füüsilise mõõtme vastu ning pakkusid võimalust anda helile ruumiline kuju. Valides

tööks sobivat materjali eelkõige kõla järgi, sai määravaks vase kui metalli resoneeriv omadus.

Vask heliseb kaunilt, helilaine jääb tema sisse pikalt ringi liikuma, ehk just seetõttu on vaske

varasemalt kasutatud ka näiteks kirikukellade või puhkpillide valmistamiseks. Just selle

omaduse tõttu tekkis soov luua vasest helisevaid kõlavorme.

Skulpturaalsete vormide loomise käigus inspireerisid mind ka vase plastilised omadused,

eelkõige tema pehmus — seda metalli on kerge töödelda, vormida ja painutada. Lisaks on

võimalik mängida tema läikega. Läige muutub sealjuures kui omaette meediumiks ja

väljendusvahendiks. Tulemuseks on erinevat värvi valgus, peegeldused, erinevalt kumavad

pinnad.

Vask on ka hea elektrijuht, mistõttu leidub seda silmale varjatud kujul pea kõigis helitehnika

seadmetes. Näiteks kõlarite sees on väike rull vasest traati, mida mööda liigub elekter, mis

kõlari membraani liikuma paneb ning helilaine inimkõrvale kuuldavaks teeb. Vasest juhtmed

ja traadid on nagu veresooned, mida mööda liigub elektrisignaal, mis muutub lõpuks

helilaineks. Soov kasutada interaktiivseid vasest elemente on kui mäng elektriga — soovisin

teha kuuldavaks selle silmale nähtamatu liikumise.

Uurides vase kui materjali päritolu, ajalugu ja tarbimist laiemalt, sekkus töö sisusse ka minu

huvi maailmamajanduse ja antropoloogia vastu ning hakkasin uurima vase rolli inimkonna

ajaloos. Selgus, et vask on metall, millel on peamiselt tema elektrijuhtivuse tõttu rajanenud

oluline osa tehnoloogilisest arengust. Vase roll on endiselt määrava tähtsusega ning inimese

ahnus vase järele aja jooksul vaid suureneb ja seda järjest kiirenevas tempos.

Ehk oleks installatsiooni pealkiri võinud olla ka lihtsalt “Palavik”. Palavik viitab haige

olemisele, ülekuumenemisele, segaduses seisundile, kus nägemine on halvenenud ja pilt

muutub hallutsinatsiooniliseks. Ehk on selline seisund iseloomulik meie praegusel ajastule?

Samas on palavik ka poolune ja rahu seisund, kus keha võtab endale pausi, et teha katse

terveneda ning aju saab võimaluse puhata.
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Kõlarid kui taimed, süntesaatorid kui putukad

Installatsiooni mõtteliseks keskmeks on suured vasest vormid, mis täidavad skulpturaalsete

kõlarite funktsiooni. Oma kuju poolest meenutavad need suuri abstraktseid taimi. Vormilt on

nende õiekroonid küll mõnevõrra sarnased, kuid samal ajal ka piisavalt erinevad, justkui

oleks nad sama taime kolmele erinevale eluetapile iseloomulikud kujud. Üks neist on

tõmbunud rulli nagu puuleht, mis varjab endas putuka vastset või soovib säilitada endas

niiskust. Teine on kausina end ülespoole välja sirutanud. Kolmas meenutab ehk veidi

närtsivat allapoole suunatud lehtedega õit.

Kasutan suuri lehtmetallist vorme helilainete võimendamiseks. Iga sellise vormiga on

ühendatud vibreeriv kõlarielement, mis tekitab heli, lilleõied aga võimendavad heli ning

suunavad selle ruumi laiali. Tuleb esile just vasele iseloomulik pehme ja sügav kõla, mis

tuleneb materjali painduvuset ja liikuvusest.

Lillekõlarite tööjoonised. Autori illustratsioon
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Heli tekitajateks on väikesed primitiivsed analoogsüntesaatorid, mis genereerivad kõlaritest

kostuvaid helisid. Neile on iseloomulik, et heli ei ole puhas, vaid natuke krõbinaid ja kahinaid

täis. Olen jätnud mikroskeemid nähtavale, mulle endale pakub jätkuvat imestamist teadmine,

et elektrooniline heli võib tekkida seeriast takistitest, mikrokiipidest ja kondensaatoritest, mis

moodustavad kui omaette väikese organismi. Lisas 2 on toodud mõningaid fotosid nende

heliinstrumentide sünniloost. Minu jaoks on need väikesed helimasinad kui elus organismid,

mis piiksuvad, helendavad ja tuksuvad vastavalt oma programmidele. Just nagu putukad, kes

otsivad varju suuremate taimede vahel. Lisaks toimivad mõned neist ka sensoritena ja

suhestuvad ruumis liikuva külalisega — nad reageerivad inimese lähedusele ning

moduleerivad ruumis kõlavat heli.

Hoida või omada

Lisaks kuuluvad installatsiooni koosseisu erinevad vasest vormid, mis näivad olevat erinevas

töötlemise staadiumis, justkui otsides veel oma kuju. Kuna olen need loonud lehtmetallist,

siis on igal vormil justkui kaks kuju - üks on tema algvorm ehk see kahemõõtmeline kujutis,

mille järgi vaskplaadist on tükk välja lõigatud. Teise kuju omandab objekt peale töötlemist,

kui talle on antud ruumiline mõõde.

Kuna paljude nende objektide ühine algkuju on sarnane, võib neid mõista ka kui

metamorfoosi eri staadiumis olevaid üksusi — just nagu liblika vastne, mis teeb läbi nii

muna, vagla kui ka liblika etapid. Minu eesmärgiks oli jääda vormi otsingul ambivalentseks

ning pigem soodustada mitmetimõistmst ning visuaalsel tasandil inimese ja taime vahelise

sarnasusega mängimist. Horisontaalselt asetatud ning ülespoole avatud vorm justkui hoiab

midagi oma peopesas või siis väljendab ohu puudumist ja avatust. Suletud, kokku keerduv

vorm aga meenutab rusikasse pigistatud kätt, endasse saagi napsanud lihasööjat taime või siis

lille, mis õhtu saabudes kroonlehed kokku tõmbab.

Antud žeste kasutatakse ka ulmeseriaali “Devs” lõpuepisoodis. Tehnoloogiavisionäärist

peategelane Forest, kellel oli õnnestunud luua tarkvara, mis võimaldas teha maailmast täpse

koopia, teeb kätega sarnaseid liigutusi: öeldes “held” avab peopesa, öeldes “owned” surub
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peo rusikasse. Selles kontekstis kommenteerisid need liigutused seda, millisena peategelane

ise nägi enda (inimese, leiutaja) rolli maailmas — tema sõnum oli, et peame maailma hoidma

ja omama, kuid kas need on üksteisega kaasnevad või siis pigem vastuolulised rollid?

Haamrilöögid ja puudutused

Enamik installatsioonis eksponeeritavatest vasest objektidest on käsitsi haamerdatud. Justkui

vastandudes elektroonika ja helitehnika kaasaegsusele, olen vasest vormid valmistanud väga

primitiivseid ja vanaaegseid töövõtteid kasutades. Metalli vormimiseks olen kasutanud ümara

otsaga haamrit ja puidust alust, millesse tehtud lohukese abil metallist lehte painutada ja

vormida saab.

Tööriistad. Foto: Katrin Enni

Kuna vask on pehme metall, on iga haamrilöök on tema pinnal eristatav. Isegi haamri otsa

tekstuur võib jätta materjalile oma jäljed. Objekti pinnal moodustub justkui maastik, mis

meenutab kõrbe või merepõhja oma korrapäraste kurdudega ning lohukestega, millesse on
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tumedate laikudena kogunenud paatina. Mõeldes sellisele maastikule, tulevad silme ette

näiteks Tšiilis Atacama kõrbes asuvad vasekaevandused. Maapind, millel ei kasva midagi,

mis on justkui paljas, mille pind on vormitud tuule poolt. Paatina sealjuures lõhnab halvasti ja

määrib käsi, samamoodi nagu vasetööstuse toksilised jäägid lõhnavad halvasti ning reostavad

kaevanduspiirkondade maastikku.

Lehtmetall on nagu nahk, millest saab kujundada välise koore. Nahk on tundlik, ta varjab ja

kaitseb, samas ka vananeb, kortsub, venib, kurrutab, voltub, puruneb, kulub. Nahk on midagi,

mida saab puudutada. Ka soojalt läikiv vask kutsub end puudutama, mõjub kehalisena.

Lähivaade haamriga töödeldud vase pinnast.

Foto: Katrin Enni

Seoses viiruste levikuga on puudutamisest saanud omamoodi tabuteema, oleme viimase aasta

jooksul õppinud puudutama võimalikult vähe. Seoses sellega haakub veel üks vasele

iseloomulik omadus — looduslikult antibakteriaalne toime. Näiteks COVID-i bakter peab

vasest pinnal vastu vaid 2 tundi (plastmassist pinnal samal ajal aga mitu päeva).1 Vase

1 C. Ro. The surfaces that kill bacteria and viruses, BBC Future, 01.06.2020, Kättesaadav:
https://www.bbc.com/future/article/20200529-the-surfaces-that-kill-bacteria-and-viruses (vaadatud 24.04.2021)
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antibakteriaalseid omadusi tunti juba muistsetel aegadel, kui vasest anumates hoiti vett just

desinfitseerimise eesmärgil.

(Heli)maastik
Heli, mida installatsiooni ruumis kuuleme, ei ole mitte ühegi konkreetse maastiku heli. See ei

ole väljasalvestus päriselt eksisteerivast kohast, vaid väljamõeldud maastik, väljamõeldud

tegelastega, väljamõeldud häältega, helidega, mis sünnivad antud ruumis kohapeal paljude

erinevate väikeste osapoolte koostöös. Antud “maastik” on nagu lava, millel sündmused

arenevad, maastik annab baasi, kannab endas struktuuri, ökosüsteemi.

Näen enda installatsiooni lihtsustatud maailmamudelina, ühest põhielemendist koosneva

süsteemina, kus olulisel kohal on heli ja objektide omavahelised seosed ja võimuvahekorrad,

teose struktuur. Pean oluliseks ka inimese kohalolu ruumis, kuna ka vaataja muutub teose

osaks ning mõjutab seda otseselt oma liikumise ja asukohaga. Samal ajal pakub kujutatud

inimese puudumine pildilt võimaluse vaadata olukorrale kõrvalt, paigutada “troonile” kes

iganes.

Kasutan siin maailma redutseerimise2 võtet, mida kirjutan veidi täpsemalt lahti peatükis, kus

kirjutan Ursula le Guin’i loomingust. Maailma redutseerimise all pean silmas lihtsustamist,

abstraheerimist, keskendudes vaid ühele olulisele aspektile ning jättes välja kõik muu kui

ebaolulise.

Ruum on hämar, kasutatud on punakalt hõõguvat valgust. Otsus kasutada sellise valgustusega

ruumi tuli sellest, et mitmed etapid vase tootmises sünnivad pimedas ja kuumas, punaselt

hõõguvates kohas. Näiteks vulkaani sisemus, vase kaevandamine sügaval maa all, samuti ka

põletusahjude südamikud. Ma pole küll ise oma kõrvaga seda kuulnud, kuid väidetavalt

tekitavad tänapäeva tööstuslikud põletusahjud kõrvulukustavat undavat ja vilistavat heli.3

3 Inside the Resolution Copper Mine, 1.3 Miles Underground. Bloomberg Business, 14.03.2016. Videosalvestus,
5 min 01 sek. Kättesaadav: https://www.youtube.com/watch?v=N0y4zYMYOrQ&fbclid=IwAR2hMra
Wug2m-Are0aOklcaD4oOokFGK70mAsRWxi6z8-SIwjourqupEnQI (vaadatud 24.04.2021)

2 Maailma redutseerimisest ulmekirjanduses on põhjalikumalt kirjutanud Fredric Jameson. F. Jameson. World
Reduction in Le Guin: The Emergence of Utopian Narrative. Science Fiction Studies, Vol. 2, No. 3, The Science
Fiction of Ursula K. Le Guin (Nov., 1975), pp. 221-230 Kättesaadav:
https://www.depauw.edu/sfs/backissues/7/jameson7art.htm
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Soome arhitekt Juhani Pallasmaa on kirjutanud, et loomeprotsessi käigus “internaliseerib

arhitekt maastiku” ning annab oma kehalise kogemuse sellel maastikul edasi läbi oma töö —

ruumi. Ruumi kogev vaataja kogeb seda samuti kehaliselt, osaledes selles kõigi oma meeltega

(ning ka helil on seal oluline koht, kuna helil on võime olla mitmesuunaline ja kaasata vaataja

ruumi sisse läbi kõrvade).4 Pallasmaa räägib küll arhitektuurist, kuid minu jaoks on tema

mõtetes midagi universaalset, mis kehtib nii ruumide loomise kui ka ruumi kogemise kohta

laiemalt — sealjuures miks mitte ka heliinstallatsiooni ja helimaastiku kohta.

4 J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin. Jon Wiley: New York, 2005, lk 71
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Uurimisprotsessist
“Teha asju, muuta asju, ajada asju, muuta maailma paremaks — kas

polegi see inimese põhieesmärk siin maailmas?”

“Ei!”

“Mis siis on tema eesmärk?”

“Ma ei tea. Asjadel ei ole eesmärke, just nagu universum oleks masin, kus

igal komponendil on kasulik funktsioon. Mis funktsioon on galaktikal? Ma

ei tea, kas meie elul on eesmärk ning ma ei näe, et see oleks oluline.

Oluline on see, et me oleme osa tervikust. Nagu niit on osa kangast või

rohulible aasast. See lihtsalt on ja meie lihtsalt oleme. See, mida me teeme,

on nagu tuulepuhang rohukõrtel.“

Ursula Le Guin, “Taeva treipink”

Järgnev peatükk kirjeldab uurimisprotsessi käigus ilmnenud avastusi, mis on olnud kas

otseseks või kaudseks inspiratsiooniks lõpliku töö valmimisel ning minu kunstnikupositsiooni

moodustumisel. Informatsioon on siin edastatud infonuppude ehk omavahel võib-olla mitte

kõige sidusamalt haakuvate väikeste peatükkide kujul, kuna see kirjeldab ka viisi, millisena

ise seda kogesin, punudes infokildudest järk-järgult kokku tervikut. Kuna vase ajalugu on

pikk ning materjali selle kohta ehk liigagi palju, üritasin välja noppida vaid selle, mis minu

jaoks antud töö kontekstis kõige olulisem tundus.

Vase varajasest ajaloost

Kuna vask oli üks esimesi metalle, mida inimene kaevandama ja töötlema kasutama õppis,

siis inimajaloo kontekstis tähistas vase kasutuselevõtt täiesti uut ajajärku suhetes loodusega.

Maailma esimesed vasest esemed pärinevad aastast ca 6000 eKr. Vanimad vasekaevandused

pärinevad aastatest ca 5500 eKr ning mõned neist (nt Great Orme kaevandus Wales’is) olid

järjepanu kasutuses kuni 1000 aastat ehk ligi 40 inimpõlve.5

5 W. O’Brien, Prehistoric Copper Mining in Europe. Oxford University Press, 2014, lk 251
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Palju varajase metallurgiaga seonduvat oli ümbritsetud salapära, müsteeriumide ning

uskumustega. Müüdiloome, traditsioonide ja rituaalide järgimine oli kui maailma lahti

tõlgendamine ning tähenduste omistamise meetod ning metallurgia oli sellest tihedasti

läbipõimunud.

Aafrika on ajalooliselt olnud vast kõige vaselembelisem kontinent. Kuna vaske leidus seal

vähem kui kulda, hindasid näiteks Põhja-Aafrika rahvad just vaske märksa kõrgemalt. Nii

orja- kui ka muus kaubanduses kasutati vasest raha. Aafrika erinevad suguharud on

ajalooliselt kandnud ohtralt vasest ehteid, jala- ja käevõrusid, teinud vasest skulptuure,

erinevat võimusümboolikat. Aafriklastel on ka rikas metallurgiaga seonduv mütoloogia ja

rituaalide ajalugu, millest peeti kinni veel eelmise sajandi alguses ning seetõttu on osa sellest

kadunud kultuurist ka tänapäeval veel säilinud, vähemalt kirjeldustes ja traditsioonides.

Allmaailm ja maagia

Kunagi arvati, et maa alla minnes tungib inimene territooriumile, kus valitsevad allilma

jumalad. Näiteks Swazi piirkonnas Aafrikas arvati, et mäe südames elutseb sarviline madu

ning varinguid ja õnnetusi peeti märgiks, et mäejumalat on solvatud. Taolised uskumused

peegeldasid ühelt poolt küll hirmu õnnetuste ees, kuid läbi hirmu väljendus ka aupaklik

suhtumine keskkonda.

Balkani poolsaarel (nt Rudna Glava kaevanduse Serbias) oli tavaks peale kaevandamist ka

kaevanduskäigud uuesti kinni ajada, samuti ohverdati seal allilma jumalatele hulgaliselt

kariloomi. Mõnel pool jäeti käikudesse andameid, rituaalseid skulptuure, käikudes viidi läbi

viljakusrituaale. Kõike seda selleks, et lepitada inimese tegevust jumalatega, kaitsta end

jumalate viha eest ning samas ka tänada selle eest, mida mäe seest leiti.6

Tundub, et inimesele on olnud ajalooliselt omane seostada teadusele veel tundmata

füüsikalisi ja keemilisi protsesse maagia ja teispoolsusega. Ka sepakunst seostus mitmetes

kultuurides üleloomulike jõudude ning maagiaga, kuna sepp pidi suutma toime tulla erinevate

ohtudega, mida vasemaagi töötlemine ning sulametalli valamise protseduur endas sisaldas.

Näiteks bantud arvasid, et sepp teeb jumalate tööd, kuna ta sekkub looduse jumalikku korda.

6 O’Brien, lk 251-253
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Aafrika Mande hõimu uskumus: “Maa lahtikaevamine ning kivimi väljavõtmine on

samaväärne kõrgema olendi, Maa, kõikide emade ema, tapmisega. Seetõttu peab sepp

oskama teha väärilise ohverduse maa kaitsevaimule hyena’le.” Songhai pärimuse järgi

pärinevad sepa oskused jumalatelt – veehaldjas on õpetanud sepale, kuidas muuta maa veeks,

ehk kuidas sulatada metalli tule abil.7 Dogonid uskusid aga, et sepad pärinevadki jumalikust

soost, nad on segaverelised nii inimeste kui jumalate soost ning seetõttu tohivad nad järglasi

saada vaid endasugustega. See selgitab ka, miks seppade seas levis endogaamia ja seda mitte

ainult Aafrikas, vaid ka mitmel pool mujal maailmas.8

Mõtlesin ka enda töö kunstilist osa ette valmistades, elektroonika, heli ja metalliga töötades,

kas ma tunnen end mingis mõttes maagina. Väga laias mõistes võib öelda, et ehk on maagi

rolli tänapäeval üle võtnud hoopis kunstnikud. Lisavad ju kunstnikud mateeriale omalt poolt

“midagi veel”, lisavad sellele tähendust. Või on see liialt ülbe mõte… ?

Üks minu jaoks põnev ja samas vastuoluline näide kohta, kuidas maagiat, oma juuri ja kunsti

omavahel segada, on skulptor Jimmy Durham, kes nii oma personas kui ka oma töödes

olulisele kohale paigutanud oma väidetava tšerokee päritolu ja sealt pärineva maailmapildi,

mida ta samas julgelt kokku miksib tänapäevaste materjalide ja tarbeesemetega. Vastuoluline

on see näide seetõttu, et kohalikud tšerokee kogukonnad tema päritolu ei tunnista ning on

Durhami isegi kohtusse kaevanud, nimetades teda triksteriks, kes trivialiseerib indiaanlaste

rahvuskunsti.9

9 Watts, Ph.D., C. Cowan; et al. . "Dear Unsuspecting Public, Jimmie Durham Is a Trickster - Jimmie Durham's
indigenous identity has always been a fabrication and remains one". Indian Country Media Network,
(26.06.2017) Kättesaadav:
https://web.archive.org/web/20170722090529/https://indiancountrymedianetwork.com/news/opinions/dear-unsu
specting-public-jimmie-durham-trickster/ Vaadatud 08.05.2020

8 O. Langlois, The development of endogamy among smiths of the Mandara mountains eastern piedmont:
myths, history and material evidence — Metals in Mandara Mountains: society and culture, 2012, lk.225-255

7 E. Herbert, Red gold of Africa. Copper in Precolonian History and Culture. The University of Wisconsin Press,
1984, lk 31
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Metallurgia ja viljakusrituaalid

Metallurgiat on ajalooliselt seostatud ka viljakusrituaalidega. Veel 1910. aastal olid Aafrikas

säilinud vanad traditsioonid ning Monsignor de Hemptinne’il, kes oli austerlasest katoliiklik

misjonär, õnnestus neid tavasid ka lähemalt uurida ning dokumenteerida. 10

De Hemptinne kirjutas oma märkmetes, et maagi põletamise protseduur ei olnud oma

tähenduselt mitte ainult füüsiline ja keemiline protsess, vaid pigem mõisteti seda nähtust

Aafrika kultuuris läbi sünnitamise metafoori ning kogu protseduuri mõisteti seksualiseeritud

viljakusrituaalina. Selle arusaama kohaselt oli vasemaak mehelik sümbol, põletusahi

omakorda naiselik sümbol, maagist välja sulatatud vask aga oli kui sellest ühtest sündinud

laps — jumalate kingitus. Selle tõestuseks on ka põletusahjude kuju — Zambias olid

põletusahjude kuju selline, mis meenutas käpuli sünnitavat naist, ning Tansaania

skulpturaalsetel põletusahjudel olid lausa rinnad. Sarnane sümboolika kehtis mitte ainult

vase, vaid hiljem ka näiteks raua ja muude metallide põletamisel.

Rituaalne põletusahi Tansaanias.

Foto: South African Archaeological Society

Yoruba kultuuris oli olulisel kohal edan. Need olid tseremoniaalsed sauad, mis kujutasid

mehe- ja naisekuju, mis omakorda sümboliseerisid kogukonna esiema ja esiisa. Edan’id olid

valatud vasest või messingist ning nende valamine oli keeruline tseremoniaalne protseduur.

Näiteks usuti, et seda võib teha ainult selline meesoost sepp, kes enam lapsi ei soovi saada,

kuna loitsud, mida valamise ajal kasutatakse, võivad põhjustada viljatust. Taoline rituaalsus

lõi õhkkonna, kus juba enne objekti valmimist oli temasse pandud rituaalne vägi.

10 Herbert, lk 34-42.
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Kuidas mõista selliseid rituaale tänapäeva inimesena, skulptorina, naisena, ise “sepa” rollis

olles, soorollide kriitika valguses? Ühelt poolt tundub taoline mõtteviis primitiivne ja naiivne,

kuid teiselt poolt on mulle sümpaatne mõtestatud lähenemine igasugusele tootmisele ja

ümbertöötlemisele. See on enda tegevusele tähenduse loomine, läbi materjali mõtlemine.

Nendes rituaalides peegeldub katse poetiseerida oma tööprotsessi, mõista materjali sündi,

tunda end osana millestki suuremast, kuuluda kokku mateeriaga, väärtustada looduse imesid.

Oluline ei ole mitte ainult füüsiline-keemiline maailm, vaid ka protsess, tähendused, materjali

eelnev elu ja materjali tulevane elu. Tunnen kahju, et need väärtused on tänapäeval paljuski

unustatud ning selle asemele on tulnud harjumus mõõta kõike vaid aja ja raha mõõtkavades.

Numbritest ja prognoosidest

Selleks, et tulla ajaloost tagasi tänapäeva maailma, toon alljärgnevas lõigus välja mõned

numbrid ja faktid, mis illustreerivad vase kasutamise mahtusid tänapäeval. Vaske leidub

kõikjal meie ümber, kuid enamasti me ei näe seda, kuna vask on peidetud teiste materjalide

sisse. Peitmine on vajalik, et isoleerida vase elektrijuhtivus ning ka selleks, et kaitsta vaske

oksüdeerumise eest.

Kasutatud elektroonikaseadmetest pärinev taaskasutatud vask. Foto: Kuusakoski OÜ.
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● Keskmine 8-korruseline maja Hiinas sisaldab 20 tonni vaskjuhtmeid ja -torusid.

● Keskmine ühepereelamu UK-s või USA-s sisaldab 200 kilo vaskjuhtmeid ja -torusid.

● Üks tüüpiline auto sisaldab 22 kg vaske.

● Hübriidauto sisaldab 40 kg vaske.

● Elektriauto sisaldab 90 kg vaske. Arvatakse, et aastaks 2035 suureneb elektriautode

toodang praeguselt 1 miljonilt kuni 140 miljonini.11

● Mobiiltelefon sisaldab 28 g vaske, iga puutetundliku ekraani sees on vasest õhuke

võrk.

● Lauaarvuti sisaldab 680 g vaske.

● Taastuvenergia elektrijaamad (tuule- ja päikeseenergia) vajavad elektri tootmiseks 4

kuni 12 korda rohkem vaske kui traditsioonilised elektrijaamad.

● Üks ori Aafrika orjaturul, koloniseerimise ja maailmavallutamise kõrgajal, oli väärt

50 kg vaske. (+10 kg, kui tegemist oli erakordse isendiga).12

● Vase kokkuostuhind Eestis praegu on 3.5 kuni 5 € kilo kohta.

Aastatel 1960 kuni 2016 suurenes ülemaailmne vasetarbimine neli korda ning arvatakse, et

tulevikus vajame me igal järgneval aastal umbes 2.9% rohkem vaske.13 Selle põhjuseks on

maailma üldine arengutaseme tõus arenevates riikides ning ka suund elektriautonduse ja

taastuvenrgia suurema kasutamise poole.

Vase ressursid on aga piiratud. Praegu kasutusel olevates kaevandustes pea igal pool langeb

vasemaagi sisaldus iga aastaga, rikkalikumad piirkonnad on juba läbi töötatud. Küll aga on

suured lootused tuleviku kaevandamisele, et võtta kasutusele ka need piirkonnad, kus siiani

on olnud liialt keeruline kaevandada, kuid tehnoloogia abil oleks see võimalik. Lisaks

loodetakse, et 30% tuleviku nõudlusest katab vase taaskasutamine — elektriseadmete

lahtimuukimine ja sealt seest vasest osade taaskasutamine.

13 S. Pietrzyk,  B Tora, lk 8.
12 Herbert, lk 131.

11 S. Pietrzyk,  B Tora, The Trends in Global Copper Mining – a Review. IOP Publishing, 2018.
Kättesaadav: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/427/1/012002
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Vulkaan kui külluse allikas

Vask on vulkaanilist päritolu metall, ta jõuab meieni maakera südamest — vask on tekkinud

kivistunud laavast koostöös süsinikuaurudega. Tänapäeva teadlased on avastanud, et ka

vulkaanide “südames” asuvad suured väga vaserikkad porfüürse vasemaagi maardlad. See

sisendab lootust, et teoreetiliselt saavad kõigist tänapäeval aktiivsetest vulkaanidest tulevikus

vasekaevandused. Ja tulevikus, kui hakatakse otsima vaserikkaid kaevandusi, on tõenäoline,

et asutakse puurima kaevanduskäike vulkaanide südamesse.

Vasemaagi paiknemine vulkaani südames.

Joonise allikas: https://www.earthchangesmedia.com/understanding-the-copper-heart-of-volcanoes

See avastus kinnitab meile ka lootust, et inimkonna kiire progress saab ka tulevikus jätkuda,

et sellele ei ole pidurit vähemalt vasepuuduse näol. Arizona osariigis asuvat Resolution’i

vasekaevandust tutvustavas videos14 on sellise kaevandamise ideed ka lähemalt tutvustatud.

Kaevurid töötavad 2 km sügavusel maa all, kus maapinna temperatuur on 82℃. Nende

ülesandeks on puurida käike vasemaardla alla, lõhates enda kohal asuvat mäge altpoolt.

14 Inside the Resolution Copper Mine … (videolõik, viidatud eespool)
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Vulkaani kujund on seega kui pidevalt jätkuva progressi metafoor, lakkamatult purskav

ilutulestik, lakkamatult maa seest välja voolav rikkus, tulevikulootus, küllusesarv.

Pärdiklill ja taimeks muutumine

Pärdiklille (mimulus) perekonda kuuluvate liikide ühiseks tunnuseks on ahvi nägu meenutav

õis. Mimulus cupriphilus (“vaske armastav”) ehk Mcnulty kaevanduse pärdiklill on

pärdiklille liik, mis teadaolevalt kasvab looduslikult vaid kahe väikese mahajäetud

vasekaevanduse aladel Kalifornia osariigis USA-s.15 See on suhteliselt hilja välja arenenud

liik, esimesed kirjed selle lille kohta pärinevad aastast 1974. See võib tunduda juhuslik

kokkulangevus, tähtsusetu fakt. Teiselt poolt aga jääb mind kummitama mõte, et äkki on

maapinnas midagi, mis teatud tingimustel suudab mõjutada taimeliikide arengut. Ja kui see

asi maapinnas suudab mõjutada elusorganismi liikide arengut, siis kas ka näiteks inimest?

Mimulus. Autori illustratsioon

Olen mõelnud, et kapitalotseeni ajastu inimese suhe maa ja maavaradega on oma olemuselt

umbes samasugune nagu taimetoitlasest putuka suhe taimega, millel ta elutseb. Putukas

15 M. Macnair, A new species of Mimulus endemic to copper mines in California, Botanical Journal of the
Linnean Society, Volume 100, Issue 1, May 1989, lk 1–14,
https://doi-org.portaal.nlib.ee:2443/10.1111/j.1095-8339.1989.tb01707.x
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sõltub taimest (kuigi vahel harva on see sõltuvus ka vastastikune). Putukas sööb oksa, millel

ta istub. Hävitab selle ja liigub siis edasi järgmisele oksale. Protsess jätkub seni, kuni taim on

surnud ning varsti sureb ka putukas.

Mida tähendab olla nagu taim? Lihtsalt elada päevast päeva, soovimata midagi ega kedagi

allutada, manipuleerida. Kas taimed elavad nii? Kivid? Kas planeet elab nii? Pöörleb päevast

päeva ümber oma telje ja tiirleb ümber päikese. Kindlas rütmis.

Kui kivi on elusolend, miks siis mitte planeet, mis hingab, pöörleb ja põleb seest. Ehk on see

sisemine põlemine üldse kõige aluseks. Maa seest väljuv laava kui planeedi elumahl, laavast

tekkinud vask aga otseselt seotud maa sisemusega. See on kui essents maa südamest. Või kui

mitte südamest, siis vähemalt varjatud, koore all olevast kohast.

Võimust ja rikkusest
Vask on ilus ja läikiv metall, seetõttu on seda läbi aegade kasutatud nii maksevahendina kui

ka võimu ja rikkuse sümbolina. Näiteks vasest potid ja pannid ning vasest valatud jämeda

käevõru taolised rõngad (manilla) olid peamiseks valuutaks ka Lääne-Aafrika orjaturgudel,

mille klientideks olid nii Portugali, Inglismaa, Prantsusmaa kui ka Hollandi kolooniad, kus

asusid tööjõumahukad istandused.16

Kohalikud Aafrika rahvad kandsid vasest ehteid ja käevõrusid peamiselt rikkuse, võimu ja

staatuse sümbolitena. Ehetel oli kindel tähendus, see oli kui omaette märgisüsteem, mis

erines piirkonniti. Tüüpiline oli ka see, et naised kandsid ehteid, mis väljendasid nende

meeste võimu ja staatust. Rikka ja tähtsa mehe naine võis endaga jalgade ja käte ümber

kaasas kanda ligi 12 kg vaske. See muutis ka nende kõnnakut, muutis nad kohmakamaks,

kuid samas tõstis ka nad kõrgemale vajadusest tegeleda igapäevase füüsilise tööga, mis nii

suure hulga ehetega oli nii füüsiliselt võimatu kui ka seisuse järgi kohatu. 17

17 Herbert, lk 243
16 Herbert, lk 130-132.
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Jalavõrud Igbo piirkonnast Nigeerias, 20 sajandi algus.

Foto: Pace African & Oceanic Art

Üks äärmuslikumaid näiteid selle kohta on Igbo piirkonna jalavõrud (ogba). Kuigi need

jalavõrud näevad välja nagu piinariistad, ei olnud need mitte ahelad, vaid ehted, mida kandsid

kõrgema klassi naised. Jalaketta diameeter on 35 cm ning neid kanti ümber pahkluude.

Nendega kõndimine ja liikumine oli raskendatud, lisaks tekitasid nad üksteise vastu

hõõrdudes heli. See kõik vaid rõhutas selle kandja kõrgklassi staatust.

Ka helil oli oluline spirituaalne roll ehete ja võimusümboolika juures — vasest ehted tekitasid

kõlinaid, mis pidi kutsuma välja kaitsevaime. Sama jumalik-maagiline-heliline omadus oli ka

vasest trummidel, pasunatel, kelladel ja muudel muusikainstrumentidel, mida tavapäraselt

omasid vaid kuningad ja muud ülikud.

Huvitav äraspidine seos rikkuse ja võimuga on Kanada indiaanlaste seas levinud

“äraandmistalgud” (potlatch). Need olid pidustused, mille käigus tehti kingitusi teistele.

Kõige jõukam ja väärikam oli see, kes andis kõige rohkem ära. Jõukuse tunnistuseks oli aga
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vasest kilbitaolise kujuga ornamentaalne plaat. Lisaks oli neil ka komme tseremoniaalselt

hävitada antud vaskplaate, mis viitas samuti jõukusele ja küllusele.

Oma installatsioonis kasutan ma võimu sümbolitena läikima löödud vasest objekte, mida

oleks võimalik kanda ka ehetena, näiteks suurte käe-, õla-, jala- või kaelavõrudena või miks

mitte ka kroonidena. Antud ehetel on aga omadus, et oma suuruse ja kuju tõttu piiravad nad

kandja liikuvust ning on ebapraktilised. Samas usun, et kandes suurt ja kaunilt läikivat ehet,

tunneb selle kandja end ehk mõnevõrra kuninglikumana, ehk annab ehe talle jõudu tõusta

kõrgemale igapäevasusest ning miks mitte ka leida side oma sisemise spirituaalse maailmaga.
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Ulme

Minu eesmärk ei ole antud töö raames majandusteadlasena lahendusi pakkuda, vaid pigem

tunnetuslikul tasandil vase kui materjaliga seotud situatsiooni siseneda. Soovisin leida

mõtteviisi või keelt, kuidas rääkida “suurtest asjadest” inimlikult arusaadval viisil, oskamata

pakkuda küll toimivaid lahendusi, kuid samas säilitades tulevikku suunatud maailmavaadet.

Leian, et ulmel kui kunstivormil ning samas ka posthumanistlikul mõtteviisil on potentsiaali,

millega suhestun. Käesolevas peatükis on toodud mõned mõttekäigud, mis seda teemat

lähemalt avavad.

Emake Maa ja kosmoselaev Maa

Mõeldes maavarade kaevandamisele ning Maad kurnavale arengule, paigutub minu jaoks

võtmeküsimuseks, milline on inimese psühholoogiline suhe planeediga, millel me elame.

Paljudes maailma keeltes juurdunud väljend “emake Maa” viitab loodusmaailma

mütologiseerimisele naissoost olevusena. Proovides ette kujutada emakesest Maad kui

nais-olevust, tuleb mulle silme ette kurb ja väsinud naine, enamus tema pinnal elutsenud liike

(tema lapsed) on välja surnud või suremas, loodust ja keskkonda säästlikult hoidvad rahvad

on hävinenud, ookeanis on suur prügisaar, Maa sisse puuritakse kilomeetrite sügavusi auke,

et kiires tempos hävitada maavarasid. Tundub kuidagi kohatu Maad sealjuures nimetada

“emakeseks”?

Donna Haraway kasutab mõistet “kin” (sugulussidemed) ja “kind” (liik, sugu), viidates

sellele, et peaksime suutma võtta ka teisi eluvorme kui endaga (inimesega) võrdseid.18 Kas ka

planeet Maa on meiega võrdne eluvorm või on ta meie jaoks lihtsalt “host” —

peremeesorganism meile kui parasiitidele? Kui aga Maa ongi meie peremeesorganism, siis

oleme siin kõik võrdsed, nii taimed kui loomad kui ka kivid.

Emakese kujundile mõnevõrra vastanduv mõttepilt on Maa tähenduses kosmoselaeva

metafoori kasutamine. 1960-ndatel aastatel võeti Ameerika majandusteadlaste poolt

kasutusele termin “kosmoselaevamajandus”, mis viitas Maale kui kosmoselaevale (spaceship

18 D. Haraway. Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin — Environmental
Humanities, vol. 6, 2015, lk. 159–165
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Earth).19 Sõnumiks oli, et kosmoselaeva (Maa) pardal on vaid piiratud kogus ressursse, mida

tuleb säästlikult kasutada, ületarbimine ja ka ületootmine on halvad. Seejärel hakati seda

mõistet populariseerima ning teadvustama vajadust säästlikuma arengu ja suurema

taaskasutuse järele. Sellest on nüüdseks möödas enam kui 60 aastat.

Võrdlusesse kosmoselaevaga oleks justkui sisse kirjutatud tulevase põgenemise või

kosmosevallutamise stsenaarium. Kas postmodernses maailmas ei unistatagi enam maailma

päästmisest, vaid hoopis põgenemisest? Utoopia siiski ei ole veel päris surnud? Ka Donna

Haraway kirjutab, et “praegusel hetkel on maa täis ilma varjupaigata pagulasi, mõned neist

inimesed ja mõned mitte”.20

Samanimeline dokumentaalfilm “Spaceship Earth” (režissöör Matt Wolf, 2020) järgib

kaheksast keskkonnaaktivist koosneva grupi ühist teekonda alates kollektiivi moodustamisest

60-ndatel aastatel kuni nende suurprojektini “Biosphere2” aastal 1991. Ka neid innustas

jätkusuutliku arengu idee. Biosphere projekt kujutas endast tehiskeskkonda, kujuteldavat

kosmosejaama teisel planeedil, mille eesmärk oli maasarnase keskkonna loomine ja elu

jätkamine. Nagu mainib üks projektis osalejatest: “Meile meeldis idee, et kui hakata mõtlema

kosmosekolooniast kui suletud süsteemist, hakati tegelikult tegelema jätkusuutliku arenguga

maal”. Paradoksaalne on aga see, et kuigi aktivistid viisid oma unistuse ellu, toimides

suuresti entusiasmi, katsetamise ning visionäärluse pinnalt, sumbus eksperiment avaliku

arvamuse ning ametliku teadusmaailma skeptitsismi, projekti algatajad kõrvaldati sellest ning

praeguseks on Biosphere’ist saanud hotell ja meelelahutuskeskus, kus muuhulgas on ka

teaduslabor. Ehk räägib ka see midagi inimeseks olemisest?

Ometi veenavad taolised liikumised ja eksperimendid, et progressiga on alati kaasas käinud

teatav vastupanukultuur ja kriitika. Kõigil aegadel on olnud inimesi – kunstnikke, teadlasi,

aktiviste –, kes on soovinud teha midagi teisiti. Ja tihti on nad jäänud marginaliseeritud

olukorda, teisitimõtlejateks, kuna nende ideed tunduvad liialt võimatud ja teostamatud ja

nende rahulolematus ühiskonda õõnestav.

20 Haraway, lk 160

19 K. E. Boulding, "The economics of the coming spaceship earth" — Environmental Quality Issues in a
Growing Economy (1966).
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Kognitiivne võõritus

Darko Suvin on endisest Jugoslaaviast pärit kirjanik ja ulmekirjanduse uurija. II maailmasõja

ajal pääses ta napilt hukkumisest, kuna tema maja kõrval plahvatas pomm. Hiljem ta väitis, et

just see sündmus sütitas temas huvi ulme kui žanri vastu, kuna ta mõistis, et vaid juuksekarva

võrra erinevas maailmas ei oleks ta ellu jäänud. Ta kirjutas oma artiklis “On the Poetics of the

Science Fiction Genre” 21, et ingliskeelne sõna science fiction sisaldab endas vastuolu, kuna

“science” viitab teadusele ja meeltega tajutavale maailmale, samas kui “fiction” viitab

väljamõeldisele, tegelikkusest eemaldumisele.

’
Autori illustratsioon. 2018.

21 D. Suvin, “On the Poetics of the Science Fiction Genre,” College English 34, no. 3 (1972): 372–82 (lk. 372).
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Ulmele iseloomulik võõrandunud, justkui eemalt vaatav pilk inimkonnale võimaldab meil

ennast distantseerida oma kaasajast, et saaksime seda vaadata tulnuka pilgul, värskete

silmadega. Ulmele omases pilgus on seega midagi sarnast flanööri pilguga. Olla kaasaegne

ning samal ajal mitte kuuluda sellesse aega, vaid vaadata seda kõrvalt. Suvin nimetab sellist

kõrvaltvaatmist kognitiivseks võõrituseks (cognitive estrangement).

Suvin kirjutab, et ulme olulisus seisneb selles, et ta võimaldab meil ette kujutada mitut

võimalikku maailma korraga ning saada aru, et mõlemad need maailmad on konstrueeritud:

nii ulmemaailm kui ka see maailm, milles me elame. Kujutades maailma, mis on välja

mõeldud, hakkame me nägema seda oma vaimusilmas tõelisena ja teostatavana ning seeläbi

võrdlema ka maailmaga, mida me tunneme ja milles me elame, ehk nn tegeliku maailmaga.

Ning niimoodi võrreldes hakkame esitama küsimusi ning saama aru, et praegune ei ole mitte

ainus võimalik lahendus, vaid üks paljudest võimalikest. Ulme võib meile näidata lõpmatut

seeriat uusi ja uusi maailmu.22

Kirjandusteadlane Jaak Tomberg on ulmele omast pilku eesti keeles nimetanud ka “võõritatud

vaatepunktiks.” Oma artiklis “Realismi ja teadusliku fantastika nüüdisaegsest

ühtevarisemisest” kirjutab Tomberg ka sellest, kuidas nüüdisaegne realistlik kirjandus ning

teaduslik fantastika üksteisega järjest enam läbi põimivad, justkui hiliskapitalistlik realism

olekski midagi, mis pärineb ulmemaailmast. 23 Näiteks toob ta William Gibsoni teosed, mille

tegevus toimub küll tänapäevas, kuid mis sellegipoolest mõjuvad ulmekirjandusena.

Ulme julgustab uusi vaatenurki inimühiskonnale, et inspireerida oma arvamust avaldama ka

neid, kellel on muul viisil vastupanu osutada keeruline. See on justkui platvorm, läbi mille on

võimalik esitada ideid, mis võivad õõnestada valitsevaid väärtushinnanguid. Head näited selle

kohta on näiteks nõukogudeaegne vene ulme, feministlik ulme, antropoloogiline ulme,

afrofuturism jms.

Seega võtan ka mina antud teema suhtes ulmekunstniku positsiooni. Ma distantseerin end

progressist, mis näib hävitavat maailma. Soovin muutuda taimeks, kelle eesmärk on lihtsalt

olla, või siis vasest vormiks, mille eesmärk on läikida ja heliseda. Vaatan läikivat ja siledaks

23 J. Tomberg, Realismi ja teadusliku fantastika nüüdisaegsest ühtevarisemisest. Vikerkaar. 01.2010. Lk 125
22 Suvin, lk 376.
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lihvitud vase pinda, näen enda peegeldust sellel. Olen nagu fatamorgaana. Nagu peegel ja

nagu ei ole ka, piirjooned laiali valguvad. Umbes sellist pilti peaks nägema kõrberändur,

kellele viirastub oaas.
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Inspiratsiooniallikatest

Minu vanaisa ja onu

"TPI elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide kateedri juhataja dotsent Olaf Terno ja labori juhataja H. Lelumees

Eestis esimese analoogarvutiga töötamas, 1959.a.” Allikas: TTÜ fotokogu

Siin pildil on minu vanaisa Olaf Terno aastal 1959, töötamas Eesti esimese analoogarvutiga.

Vanaisa oli edukas teadlane, ta tegeleks elektrienergia uurimisega. Ma mäletan teda kui eriti

elurõõmsat ja positiivset inimest, kes tegi tööd kuni surmani 80 aasta vanuses. Vanaisa vanas

suvilas on alles kirjad, mida ta kirjutas Leningradis ja Londonis õppides oma emale. Nendest

kirjadest kiirgub meeletut pühendumist oma karjäärile ja teadusele.

29



Tal oli poeg, samuti nimega Olaf Terno, minu onu. Koolipõlves oli ka tema oivik ja hea

õpilane, teismelisena aga muutus ta teisitimõtlejaks. Ta astus küll ülikooli, kuid ei suutnud

seda lõpetada, hakkas kuulama punkmuusikat ja jooma palju alkoholi. Kui ta tuli nõukogude

sõjaväest tagasi, ei suutnud ta kuidagi ühiskonnaga kohaneda. Ta lasti joomise tõttu lahti

kõikidest ametitest, mida ta üritas pidada. Lõpuks teenis ta endale elatist televiisoritele

“soome plokkide” valmistamisega, makkide parandamisega ning ka lihtsalt varastamisega. Ta

jõi ennast 32-aastaselt surnuks. Muuseas, tema oli ka see, kes õpetas mind jootekolbi

kasutama. Selleks oli praktiline vajadus, kuna ta ei suutnud käte värisemise tõttu lõpetada üht

pooleliolevat tööd.

Kuna me elasime temaga ühes korteris, oli ta mulle natuke ehk ka nagu isakuju eest (olin

15-aastane, kui ta suri), kuid kindlasti oli just tema esimene inimene, kelle allakäiku

tunnistades hakkasin ma mõistma, mida tähendab olla võõrandunud ühiskonnast.
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David Tudor

David Tudor, Rainforest. Foto: MOMA

David Tudor’i teos “Rainforest” on töö, millest kunstnik tegi kokku viis versiooni ning mis

aastate jooksul arenes liikumisega performance’ist kuni iseseisva heliinstallatsioonini.24 Minu

jaoks seisneb selle töö võlu selle orgaanilisuses ja helilises mitmekesisuses, helid oleksid

justkui tõesti pärit vihmametsast – nii palju erinevaid variatsioone, sagedusi, rütme ja

tundlikkusi. Samal ajal on need genereeritud erinevate elektrooniliste seadmete poolt,

kasutades eri materjalide resoneerivaid omadusi kui mehhaanilisi filtreid ja objekte kui

helitekitajaid, mille vahel vaatajal on võimalik ringi liikuda. Mulle meeldib ka selle töö

avatud platvorm. Seda on esitatud nii kuuetunnise kontserdina professionaalsete muusikute

ettekandes, tantsuetenduse helitaustana kui ka heliiinstallatsioonina galeriis, kus vaatajatel oli

lubatud kõiki objekte katsuda ning kasvõi kõrva vastu pannes kuulata.

24 A. Janevski, M. Joseph, The Evolution of David Tudor’s Rainforest. MOMA Magazine. Oct 15, 2019.
Kättesaadav: https://www.moma.org/magazine/articles/166 (vaadatud 20.04.2021)
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Ursula K. Le Guin

Ursula Le Guin. Foto: Wall Street Journal.

Ursula K. Le Guin on kirjanik, kelle raamatuid on eesti keelde ehk teenimatult vähe tõlgitud

ja keda tuntakse eelkõige tema ulmeromaanide ja lühijuttude kaudu. Tema ema oli kirjanik ja

isa antropoloog, kes uuris Ameerika viimaseid allesjäänud indiaanihõime. Le Guin on ise

väitnud, et lapsepõlvekodus kuuldud vestlused isa ja tema antropoloogist sõprade vahel, kus

räägiti kaduvatest väikestest kultuuridest ja rahvastest, mõjutasid tugevalt ka tema

väljakujunevat maailmavaadet ning tulevast loomingut.25

“Maailmade ehitamine” on Le Guin’i peamine loomevõte. Uue raamatu kirjutamist alustab ta

sellest, et loob mõttes koha, kus sündmused arenema hakkavad ja alles siis tekivad sinna alles

inimesed, tekib lugu. Fredric Jameson26 kirjeldab seda ka maailma redutseerimise võttena.

Selle all peab Jameson silmas “radikaalset abstraheerimist” ja lihtsustamist, jättes välja kõik

“reaalse maailma” ebaolulise ja kujundlikult keskendudes vaid kõige olulisemale, mis paneb

tööle nii keskkonna, tegelased kui kui ka loo, mis selles areneb. Üheks näiteks selle kohta on

26 F. Jameson. World Reduction in Le Guin. Verso Books blog, 25.01.2018.
https://www.versobooks.com/blogs/3588-world-reduction-in-le-guin

25 “Worlds of Ursula K Le Guin”, dokumentaalfilm, 2018
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talveplaneet Gethen romaanis “Pimeduse pahem käsi”, kuid sama võtet kasutas le Guin ka

romaanis “The Disposesed” ja mitmetes teistes teostes, mille ta kirjutas hiljem.

Ta on ka üsna kapitalismikriitiline. Üks vaimukamaid tsitaate temalt sel teemal: “Me elame

kapitalismis. Selle võim tundub möödapääsmatu. Möödapääsmatud tundusid ka kuningate

jumalikud õigused.”

Le Guin’i on peetud ka feministlikuks kirjanikuks, kuid feministiks ei saanud ta mitte

päevapealt, vaid see imbus tema töödesse aja jooksul. Tema esimesed tööd (“Pimeduse

pahem käsi” ja “Meremaa” triloogia esimesed osad) said ka feministide poolse kriitika

osaliseks, kuid le Guin oli avatud kriitikale ja mõttevahetusele ning võttis seda pigem kui

tagasisidet. Sellest kõigest räägib ta väga sümpaatsel ning kaasahaaraval viisil

dokumentaalfilmis “The Worlds of Ursula le Guin” (2018, režissöör Arwen Curry).

33



Lygia Clark

Lygia Clark (1920–1988) oli Brasiilia skulptor, kes lõi metallplaatidest kokkuvolditavaid ja

erineval viisil painutatavaid skulptuuride gruppe. Ta nimetas oma töömeetodit “tasapinna

hävitamiseks”, mis oli oluline selleks, et “saavutada elus ja orgaaniline tervik”. Ta nimetas

oma skulptuure “loomakesteks” (bichos), kes jagavad ruumi vaatajatega ning on võimelised

läbi tegema metamorfoosi.27

Tema tööd on tollele ajastule omaselt pigem futuristlikud ning post-minimalistlikud, kuid

tunnen suurt rõõmu mõtteviiside sarnasuse üle, kuna tema poolt nimetatud märksõnad

(metamorfoos, orgaanilisus, skulptuuri mõtestamine elusorganismina) on olulisel kohal ka

minu loomingus. Lisaks sellele olen võlutud tema esteetikast, eriti sellest, kuidas ta on toonud

oma töödesse sisse materjali läike ja peegelduse kui väljendusvahendi.

Lygia Clark’i skulptuurid

Allikas: https://artpil.com/lygia-clark/

27 https://www.moma.org/artists/27445
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Francois ja Bernard Baschet

Vennad Francois ja Bernard Baschet tegutsesid Prantsusmaal ning lõid eksperimentaalseid

akustilisi muusikainstrumente ja heliskulptuure. Nende jaoks oli oluline nii vormi kui ka heli

esteetika ning nende instrumendid mõjuvadki kui skulptuurid, kuigi on samas ka täiesti

funktsionaalsed muusikariistad. Uue kõla otsingutel katsetasid nad nii metallide, plastiku kui

klaasiga, kasutades ära materjalide resoneeruvaid omadusi. Kuigi minu instrumendid ei ole

täiesti akustilised, vaid pigem üksnes helilainete esitamiseks mõeldud vormid (kõlarid), olen

nende töid uurides õppinud palju taoliste heliskulpturaalsete vormide tehnilise ülesehituse

kohta ning ka materjalide kõla kohta. Ka minu jaoks on oluline nii heli kui vormi esteetika.

Baschet’ instrumendid. Foto: Museu di Musica Barcelona
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Kokkuvõte

Töö kunstilises osas uurisin vaske kui materjali eelkõige helile ruumilise kuju andmise

kontekstis. Kunstilise osa väljundiks on skulpturaalne heliinstallatsioon, mis koosneb vasest

valmistatud kõlavormidest ning interaktiivsetest heli genereerivatest ning moduleerivatest

heliseadeldistest. Uurisin ühelt poolt vase helilisi omadusi ning võimalusi kujundada heli kõla

läbi resoneeruva materjali. Objektidele kuju andes oli minu eesmärgiks jääda vormi otsingul

ambivalentseks ning visuaalsel tasandil tegelesin nii inimese ja taime vaheliste paralleelidega

kui ka elektroonika ja elusorganismi vaheliste seostega. Pean oma installatsiooni

orgaaniliseks tervikuks, ühest põhielemendist koosnevast ökosüsteemiks, kus olulisel kohal

on heli ja objektide omavahelised seosed ja võimuvahekorrad, teose struktuur. Pean oluliseks

ka inimese kohalolu ruumis, kuna ka vaataja muutub teose osaks ning mõjutab seda otseselt

oma liikumise ja asukohaga.

Uurides vase kaevandamise ja kasutamise ajalugu alates metallurgia algusaegadest kuni

tänapäevani, kerkis minu jaoks võtmeküsimusena üles inimese psühholoogiline suhe planeet

Maaga ning selle suhte muutumine viimase 8000 aasta vältel. Kui muistsed uskumused

käsitlesid Maad kui elusolendit, siis tänapäevane maailmamudel käsitleb Maad eelkõige kui

ressursside allikat. Seega on toimunud oluline mõtteviisi muutus, mis tundub olevat

pöördumatu ning vaieldamatu. Tuleviku lahendusi nähakse pigem senisest veel tõhusamas

tehnoloogiapargis ning intensiivsemas kaevandamises.

Säästliku mõtteviisi pooldajaid ning senistel tingimustel toimuva arengu suhtes kriitilisi

mõtteviise on siiani pigem marginaliseeritud, samal ajal kui tegelik maailm meenutab järjest

enam ulmemaailma stsenaariumeid.

Samal ajal pakub ulme kui žanr võimalusi tänapäeva maailma mõtestamiseks. Üheks

võimaluseks on Darko Suvin’i poolt pakutud kognitiivse võõrituse idee. Ulmele iseloomulik

võõrandunud, justkui eemalt vaatav pilk inimkonnale võimaldab meil ennast distantseerida

oma kaasajast, et saaksime seda vaadata võõritatud vaatepunktist. Suvin kirjutab, et ulme

olulisus seisneb selles, et ta võimaldab meil ette kujutada mitut võimalikku maailma korraga

ning saada aru, et mõlemad need maailmad on konstrueeritud: nii ulmemaailm kui ka see

maailm, milles me elame.
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Kasutan seda vaatepunkti enda kasuks, luues oma installatsiooniga ulmelise vasest maailma,

mis ühtaegu vaatab meie tegelikule maailmale kõrvalt kui ka võimaldab kõrvalseisjal sellesse

siseneda ning selles osaleda.

Antud uurimustöö andis mulle ka sellist materjali, mida käesoleva magistritöö raames ei

jõudnud lõpuni käsitleda, seetõttu jäid õhku mõned teemad, millega plaanin tulevikus edasi

tegeleda. Üks teema puudutab metallide taaskasutust ja ümbersulatamist. Külastasin projekti

raames Kuusakoski OÜ taaskasutatud metalli ladu ning tutvusin elektroonika seest pärinevate

vasejääkidega. Seal nähtu pani mind juurdlema selle üle, et sellised metalliprügilad ongi kui

tänapeäeva kaevandused. Samuti on ümbersulatmisprotsessis ning uue elu andmises ka

midagi poeetilist ja rituaalset.
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Abstract

The title of my thesis “Copper Fever” refers to the study of copper as a material and natural

resource.

In the artistic part of the work, I studied copper as a material in the context of giving a

three-dimensional shape to sound. The output of the artistic part is a sculptural sound

installation, which consists of sound sculptures and interactive sound devices. I am using

large sheet metal copper shapes to amplify the sounds that are played through vibration

speakers, trying to make use of resonant properties that are characteristic to copper. I am also

using various smaller copper forms as touch- and proximity sensitive sound modulators,

making use of copper as an electrical conductor.

When giving physical shape to objects, my goal was to remain ambivalent in the search for

form, and on a visual level I searched for parallels between humans and plants as well as

connections between electronic devices and living organisms. I see my installation as an

organism-like structure, or an ecosystem that is reduced to one basic element. The presence

of a viewer is also important, because the viewer becomes part of the work and can affect it.

In the written part I am studying the history of copper mining and usage from the early days

of metallurgy to the present day, in order to understand how our values have changed since

the time copper was first discovered. The Main focus of the research is the psychological

relationship of humans with planet Earth and the changes in that relationship over the past

8,000 years. While ancient beliefs viewed the Earth as a living being, the modern world

model sees the Earth primarily as a source of resources. Thus, there has been a significant

change in thinking that seems irreversible and indisputable. In order to overcome possible

copper shortage in the nearest future, solutions are seen in an even more efficient technology

and more intensive mining.

There have always been proponents of more sustainable development and are critical towards

the current economic model, but their opinions have mostly been marginalized. In today’s

world, the sort of thing we used to think of as science fiction has now started to become our

reality.
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At the same time, science fictional ways of thinking are offering us possibilities to make

sense of today's world. One possibility is the idea of   cognitive estrangement as proposed by

Darko Suvin. Cognitive estrangement in science fiction offers a way to examine ourselves in

a new light, distancing us from our contemporary world, so that we can return to it as aliens

and see with fresh eyes. Suvin writes that the importance of science fiction is that it allows us

to imagine several possible worlds at once and to understand that both of these worlds are

constructed: both the world of science fiction and the world in which we live.

I take this point and try to use it to my own advantage. In my installation work, I am creating

a science fictional copper world, which at the same time looks at our real world from a

distance as well as allows a bystander to enter and participate in it.
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Lisad

Lisa 1. “Värinad” näitusevaated Draakoni galeriis, september 2020. Fotod: Kleer Keret Tali
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Lisa 2. Tööprotsess analoog-heligeneraatoritega. 2020-2021.

’

45


