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Sissejuhatus

Minu magistritöö koosneb iseseisvast loomingulisest projektist ja sellega suhestuvast ning

teose konteksti avardavast viiteaparatuuriga varustatud tekstist. Magistriprojekt “Vormide

ontoloogiast maagilises maailmakäsitluses” jaotub kolmeks osaks.

Esimeses osas tutvustan magistriõpingute jooksul loodud teoseid ja keskendun isiklikus

kunstipraktikas käsitletud teemade ja lähenemisviiside selgitamisele. Teoste valiku tingib

erinevate tajupõhiste, kogemuslike ja vaimsete praktikate ja nähtuste käsitlemine, kasutades

kunstilisi vahendeid. Läbi nende märksõnade annan edasi algset motivatsiooni, intuitiivseid

ideid ja seoseid, mis on olnud käesoleva töö loomise eelduseks.

Teine peatükk moodustab kõige mahukama osa kirjatööst. Läbi mitme alapeatüki püüan

kirjeldada ja avada maagilise mõtlemise ja maailmakäsitluse olemust ja potentsiaali.

Esimeses alapeatükis toetun maagiapärimuse ja kultuuriloo alastele tähelepanekutele.

Järgnevalt toon läbi personaalse kogemuse kirjelduse sisse labürindi kui rituaalse ruumi

motiivi. Kolmandas alapeatükis seon rituaali olemuse algoritmilise printsiibiga. Järgnevalt

loon dialoogi maagilise mõtlemise ja Jaak Tombergi mõiste “võimalikkuse meel” vahele,

kõrvutades seda Margus Oti väemõtlemise süsteemiga. Viiendas alapeatükis vaatlen teemat

läbi spekulatiivse realismi ja objektipõhise ontoloogia prisma, lähtudes Graham Harmani ja

Alfred North Whiteheadi teooriatest. Sellele järgnev alapeatükk viitab Timothy Mortoni

ökofilosoofilisele käsitlusele. Seitsmes alapeatükk avab teemat uusmaterialistlikkus käsitluses

ja juhatab sisse viimase alapeatüki tulevikuvisioonidest ja potentsiaalidest.

Kolmas osa magistritööst moodustab Eesti Kunstiakadeemia TASE 2021 lõputööde näitusel

eksponeeritav installatiivne teos.
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1. Varasem looming ja kontekst

Pean alustuseks oluliseks märkida, et minu magistriõpinguid uusmeedia osakonnas on

olulisel määral kujundanud koostööprojektid minu ja Sten Saaritsa, Liisi Küla, Martin Rästa

ja Aivar Tõnso vahel. See on olnud ääretult õpetlik ja loomingulist haaret avardav protsess,

kuna varasemalt olen kunstnikuna suuresti iseseisvalt tegutsenud. Tunnen selle viljaka ja

produktiivse koostoimimise kogemuse eest suurt tänulikkust.

Järgnevalt kirjeldan magistriõpingute ajal loodud teoseid, milles olen käsitlenud teemasid ja

lähenemisviise, mis on juhatanud mind käesoleva teose vormilistes ja ideelistes otsingutes.

Teoste ideelised taotlused ja tehniline lahendus on alati loodud konkreetse ruumi spetsiifika ja

laiema kontekstiga arvestades, nagu seda on olnud näituse või festivali temaatika,

arhitektuursed eripärad ja tehnilised võimalused. Teose kohaspetsiifilisus ja eksponeeritava

ruumiga suhestumine on olnud võtteks, et anda teosele lisakihte, seeläbi aktiveerida vaataja

kui osaleja taju. Kogemusliku iseloomuga ruumilis-ajalise kunstipraktika eripära on avatud,

dünaamiline ja kujutlusvõimet ärgitav kommunikatsiooniprotsess, mis loob publikule pinnase

laialdasteks interpreteerimise võimalusteks. Enamikel juhtudel on publikul teoseid olnud

võimalik kogeda vaid üksikute sündmustena. See on paratamatu reaalsus suuremahulise,

tehniliselt ja ruumiliselt nõudliku installatiivse kunstipraktika juures. Samuti on

problemaatiline sellise loomingu dokumenteerimine ja arhiveerimine, seda eriti ruumiliste

heliinstallatsioonide puhul. Need on mõned põhjused, miks pean oluliseks antud peatükis

põhjalikult kirjeldada ja avada valitud projektide spetsiifikat.

“Healing Session With Infinite Purple” (2016; lisa 1) oli audio-visuaalne kompositsioon, mis

loodi Üle Heli festivali raames, kohaspetsiifiliste audiovisuaalsete ruumi-interventsioonide

seeria “Üle Ala” osana, Kultuurikatla black box saalis 2016. aastal. Konstrueeritud keskkonna

eesmärk oli pakkuda külastajatele korduvaid 20 minuti pikkuseid kogemuslikke sessioone,

kasutades selleks pimendatud ruumis tehniliste võtetena kuuekanalist ruumilise heli süsteemi,

laest alla suunatud projektorit ja tossumasinat. Teose ideestik tõukus erinevatest

meditatsiooni ja tervendamise praktikatest ning tollel ajal meedias palju kajastust leidnud
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trendimõistetest nagu mindfulness (võib tõlkida kui tähelepanelik teadvelolek) ja wellness

(võib tõlkida kui üldisem enesehoole teadvustamine). Loomeprotsess andis mulle võimaluse

põhjalikult uurida viidatud praktikatele omaseid tehnoloogilisi mõjutusvahendeid ja1

stilistilisi võtteid, ning seeläbi püüda ise sellist kogemust ruumiliselt disainida ja

konstrueerida.

Teose keskme moodustasid valgusskulptuur ja seda saatev helimaastik. Laest põrandapinnale

projitseeritud lilla värvusega valgusvihk pulseeris inimese hingamisrütmiga sarnases tempos2

ning kuna ruum oli täidetud kunstliku uduga, tekkis üles valgusallika suunas vaadates

lummav lõpmatult pöörleva valgustunneli efekt. Sessiooni saatvas helimaastikus võib näha

viidet new age ja ambient-muusika traditsioonile, rõhuasetusega atmosfäärilisel kulgemisel,3 4

pulseerivatel helimassiividel ja vaevuaimatavatel kordustel.

Mind inspireeris idee käsitleda värvusi ja heli kui valgus- ja helilaineid ehk vibratsioone, mis

füüsikaliste entiteetidena omavad mõju inimese ajutegevusele ja kehalistele protsessidele.

Helikunstnik Michael Brewster on analüüsinud helide kehalist kohalolu oma 1998. aastal

ilmunud essees “Where, There or Here? An essay about sound as sculpture”, ning järeldab, et

helidel on leviala piirid, mis teevad neist skulptuurilaadse entiteedi. Brewster leiab, et helidel

on samad omadused, mis füüsilistel kehadel ja läbi sihipärase kasutamise saame luua ja

vormida neist kehasid. “Me oleme võimelised oma kõrvadega helisündmuse asukohta

määrama, vahel ka oma kehaga. Helidel on ruumala, reaalsed mõõdud jalgades või meetrites,

samuti ka tihedus, võnkuvus, rütm ja tekstuur. Kõndides läbi resoneeriva massi saame

kehalise tunnetuse keskkonnast, selle asemel, et seda vormi hinnata vaid eemalt silmadega.”5

Teos “All Is Well” (2016; lisa 2) valmis samuti koostöös Sten Saaritsa, Liisi Küla ja Aivar

Tõnsoga ja oli eksponeeritud ühepäevase sündmusena Balti Jaama ajaloolise

5 M. Brewster, Where, There or Here? An essay about sound as sculpture, 1998,
http://www.michaelbrewsterart.com/where-there-or-here-article.html, viimati vaadatud 10.05.2021.

4Ambient-muusika on 1970. aastatel Euroopas leiutatud muusikastiil, millele on omane atmosfääriline ja taustal
esinev olemus. Termini “ambient-muusika” loojaks peetakse muusikut Brian Eno (Ambient 1: Music for
Airports 1978).

3 Eesti keelde tõlgitud kui uus ajastu, või ka Veevalaja ajastu.

2 Lilla värvuse kasutamine oli viide erinevatele mitteteaduslikele allikatele, mille kohaselt lillad toonid mõjuvad
inimesele rahustavalt ja tasakaalustavalt. Samuti on lilla värvus kasutusel vaimulike riietuses, ning laialdaselt
seostatav erinevate esoteeriliste kujutiste ja praktikatega.

1 Tehnoloogiliste mõjutusvahendite all pean silmas heli, valgust ja värvuseid.
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rongiootepaviljoni keldriruumides 03.12.2016. “All Is Well” oli kohaspetsiifiline kogemuslik

audiovisuaalne ruumiinstallatsioon, mille raames käsitletud teemad olid loogilises jätkuvuses

teosega “Healing Session With Infinite Purple”.

Installatiivse keskkonna aktiveeris vastandlik suhe projitseeritud video allegoorilise sisu ja

seda ümbritseva ruumi ja keskkonna olemus. Kui videopildis oli näha mainitud kunstnikke

Megazone keskkonnas laserrelvadega üksteise vastu võitlemas, siis ümbruskond lasi

tegevusel paista virtuaalse ja tühisena. Vaataja taju ja tähelepanu juhtimiseks oli keskkond

kujundatud võimalikult meeldivaks, kasutades ruumide vahel liikuvat meditatiivset

helikujundust, hubase sooja tooniga valgusteid ja viirukeid.

Antud teost võib vaadelda kriitilise kommentaarina üleilmse kaubastatud eneseabi- ja

heaolutööstuse poolt turundatud elustiili ideaalidele. Teos ärgitab vaatajat märkama ja

küsitlema eneseabipraktikate tihti ühiskondlikult ignorantset ning egoistlikku loomust ja

kalduvust passiivsesse eskapismi.6

"8.1 5x4 Soundstage” (2017; lisa 3) on kolmas samal perioodil loodud tajupõhine

kunstiprojekt mida pean oluliseks siin peatükis avada. Valmis koostöös Sten Saaritsa, Liisi

Küla, Martin Rästa ja Aivar Tõnsoga, ning esitati 2017. aasta augustis Tartu linnafestivali

UIT programmi raames Tartu Maarja kirikus. Projekt “8.1 5x4 Soundstage” tõukus ideest

luua installatiivne teos, mis on publiku jaoks kogetav vaid ruumilise heli kaudu. Visuaalse

stiimuli täielikul puudumisel muutub inimese ruumi- ja ajataju relatiivseks ning ümbritsev

keskkond on kogetav läbi auditiivse taju, mis omakorda loob pinnase erinevate visuaalsete

kujutelmade ja hallutsinatsioonide tekkeks. Kollektiivse etenduse pealkiri viitab üheksa

kanaliga helisüsteemile ja viiele nelja minuti pikkusele heliteosele, mis mängitakse

järjestikuste sessioonidena ette silmaklappidega pimendatud publikule.

6 Samal teemal on tabavalt kirjutanud Kadi Viik 2019. aastal Müürilehes avaldatud essees “Mina, mina, mina:
Mindfulness kui egoistlik praktika”. Artikli teemapüstitus seiseb selles, kuidas kasutada teadvelolekut nii, et
sellest ei saaks kapseldumine, vaid enese arendamine laiemal tasandil? Miski, mis muudab ühiskonda paremaks.
– https://www.muurileht.ee/mina-mina-mina-mindfulness-kui-egoistlik-praktika, viimati vaadatud 10.05.2021.
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Minu helikompositsiooni “ASMR Sleep Paralysis” lähtepunktiks oli eelmise kümnendi

esimeses pooles internetiportaalis YouTube levima hakanud ASMR videode fenomen.7

Eelneva kunstipraktikaga tegelemine on minu jaoks olnud võimalus mõelda läbi

konstrueeritud keskkonna ja erinevate mateeria vormide. Esteetiliselt ja poeetiliselt mõjusa

terviku loomiseks olen kasutanud tehnoloogilisi mõjutusvahendeid nagu ruumiline

helisüsteem, spetsiifilised värvused ja valguslahendused. Läbi ajalis-ruumiliste vahendite

olen reflekteerinud ja tõlgendanud erinevaid keha ja meelega tegelevaid tajupõhiseid

praktikaid, uskumusi ning rituaalseid ruume. Tõekspidamiste ja argiste praktikate läbi

konstrueerime igapäevaselt meid ümbritsevat reaalsust. Analüüsides ja püüdes kaardistada

selliseid kompleksseid nähtusi nagu vaimsus, esoteerika, tervendamine ja maagia, olen

eelkõige tundnud huvi inimloomuse vastu. Seejuures on olnud ääretult huvitav mõtiskleda

nende nähtuste irratsionaalse loomuse üle. Miski, mida ei saa lõpuni ära seletada ja mõista,

kuid mis meid nii individuaalselt kui ka kollektiivselt elu vältel olulisel määral suunab ja

kujundab. Selline kunstipraktika on isiklikust lähtepunktist olnud minu jaoks võimalus küsida

küsimusi ja kasvada üha avatumaks ning empaatilisemaks inimeseks. Sama oluliseks pean

loomingu potensiaali aimata ja mõtestada kaasaegset ühiskonda kujundavaid süsteeme ning

dünaamikaid, mille läbi õppida ennast paremini maailmas positsioneerima.

Järgnevas peatükis käsitlen nendest märksõnadest tuletatud intuitiivseid ideid ja seoseid, mis

on olnud käesoleva magistriprojekti loomise eelduseks ja juhatanud mind valmiva teose

vormilistes ja ideelistes otsingutes.

7 Autonomous Sensory Meridian Response ehk autonoomne sensoorne meridiaanreageering on teatav mööda
keha liikuv lõõgastav kõditunne, mille toovad osadel inimestel esile visuaalsed, helilised, lõhnalised või
tunnetuslikud stiimulid, näiteks sosistamine, erinevad puudutused, koputamine.
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2. Maagilise maailmakäsitluse potentsiaal

See, mis meid lummab, võtab meilt mõtte omistamise võime, hülgab oma “tajutava” loomuse,

hülgab maailma, tõmbub siiapoole maailma ning tõmbab siia ka meid; ei paljasta end enam

meile, kinnitab end aga ometi ajalisele olevikule ning ruumilisele kohaolule võõras olemises.8

Millest me räägime, kui me räägime maagiast? Püüan järgnevalt avada ja kaardistada sellist

üldinimlikku, ülemaailmse levikuga ning lõputute avaldumisvormidega nähtust. Eelkõige

huvitab mind maagilise maailmakäsitluse inimlik mõõde, inimmõtlemise baaskujutelm, kus

suudame endi reaalsust ise kujundada ja luua. Usun, et teatav maagiline maailma seletamise

ja tajumise viis sisaldab endas rikkalikku potentsiaali – järgnevates alapeatükkides püüan

tõlkida kirjalikku vormi intuitiivseid seoseid ja ideid, pigem jutustada ja küsida küsimusi, et

nii ehk midagi uut avastada.

2.1 Maagia olemus ja maagipärimus

Püüdes avada maagiafenomeni üldinimlikku ja kultuurideülest olemust, toetun rahvausundite

uurimisele keskendunud etnoloogiaprofessori Leander Petzoldti tähelepanekutele. Nähtust

väga üldistatult defineerida üritades leiab Petzoldt, et maagiat on üldiselt võimalik vaadelda

kui inimese psüühilist reaktsiooni ümbritsevas toimuvale ja maagia eesmärk on sellesama

ümbruse mõjutamine soovitud moel. Sellest lähtub, et maagia on inimloomusele alati omane9

ürgfenomen, mistõttu võib omakorda järeldada, et olenemata geograafilistest ja kultuurilistest

eripäradest ei ole inimajaloos eksisteerinud ühtegi päriselt maagiavaba epohhi.

Maagilise mõtlemise keskmes on ühelt poolt soovid, ihad ja kujutelmad, mis segunevad

argisuse ja reaalse eluoluga. Läänelikust põhjuslik-ratsionalistlikust maailmakäsitlusest

lähtudes on seega tegemist olemuselt irratsionaalse mõtteviisiga, mis püüab erinevate

tehnikate ja toimingute abil aktiveerida teatavat elunähtuste varjatud energiat ja toimejõudu.

Poola sotsiaalantropoloog Bronislaw Malinowski jõuab primitiivseid tsivilisatsioone ja

ühiskondi uurides järeldusele, et maagia ei tulene looduse vaatlemisest ega loodusseaduste

9 L. Petzoldt, Maagia. EKM Teaduskirjastus, 2015, lk 9.
8 M. Blanchot, Kirjandus ja õigus surmale. Kirjastus Varrak, 2014, lk 25-26.
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tundmisest, vaid on inimese ürgne omand, mida tuntakse üksnes pärimuse kaudu ja mis

kinnitab inimese iseseisvat võimet saavutada soovitud eesmärke. Ka prantsuse antropoloog,10

etnoloog ja müüdiuurija Claude Lévi-Strauss leiab, et sellise “metsiku mõtlemise” puhul ei

saa rääkida assotsiatsioonide loomise võime algelisusest ja loogikaeelsest arengutasemest,

millele oleks omane abstraktse mõtlemise puudumine - vastupidi, hoolikus, millega

loodusrahvad oma ümbrust jälgivad ja selles avalduvaid nähtusi süstematiseerivad ja

klassifitseerivad, viitab süsteemsele loogikale, millega need rahvad püüavad tagada

tegelikkuse mentaalse korrastamise. On märkimisväärne, et mõtteviis, mis on käsitletav nii11

mittemõistuslikuna, on ühtlasi väga eluline ja tegelikkuses rakendatav praktika.

Võib oletada, et maagiatraditsiooni loodusfilosoofilise suuna ja sellest välja kasvanud12

prototeaduslikud alkeemilised eksperimendid keemia, füüsika, astroloogia, kunsti, semiootika

ja müstika vallas rajasid teed kaasaegsele loodusteadusele. Maagiliste tegevuste praktilisusele

viitab ka Malinowski: “Maagia ei sünni universaalse jõu abstraktsest kontseptsioonist, mida

seejärel rakendatakse konkreetsetele juhtudele. See on kahtlemata tekkinud iseseisvalt

mitmes tegelikus situatsioonis.”13

Maagiast rääkides viidatakse alati teatava jõu või energia rakendamisele, selle enda

teenistusse saamisest, ning kaasnevast aktiivsest tegutsemisest. Selles peegeldub maagiale

omane instrumentaalne iseloom, mis avaldub järjestikes mõjuvateks peetavates põhimõtetes

ja tegevustes. Viidatud jõud või energia ei pea ilmtingimata olema midagi üleloomulikku,

nende nähtuste alla võiks liigitada ka erinevad füüsikalised ja bioloogilised protsessid ning

loodusnähtused, mis kogejale tunnetuslikku mõju avaldavad.

Malinowski märgib, et primitiivse maagia tekstide ja vormelite uurimine toob päevavalgele,

et usuga maagilisse jõusse seondub kolm tüüpilist elementi. Esiteks foneetiline efekt nagu

looduslike helide ja mitmesuguste loomahäälitsuste jäljendamine. Need helid

sümboliseerivad teatud nähtusi, mida nad seega usutavasti ka maagiliselt tekitavad, või siis

väljendavad need teatud emotsionaalseid seisundeid, mida seostatakse maagia teel täidetava

13 B. Malinowski, lk 83.

12 Tänapäeva filosoofia mõistes nimetatakse loodusfilosoofiaks looduse kui terviku filosoofilist seletamist ja
tõlgendamist.

11 C. Lévi-Strauss, Metsik mõtlemine. Vagabund, 2001.
10 B. Malinowski, Maagia, teadus ja religioon. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020, lk 80.
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sooviga. Teise elemendina toob ta välja soovitud eesmärki esile kutsuvate, kinnitavate või

käskivate sõnade kasutamise. Majandusmaagias kirjeldatakse taimede kasvamist, loomade

lähenemist, kalaparvede saabumist. Ravitsemismaagias luuakse sõnapildid ideaalsest tervisest

ja kehajõust. Kasutatakse ka sõnu ja lauseid, mis väljendavad tema emotsionaalset pinget

maagia elluviimise ajal, ning tegevust, mis sellele emotsioonile väljenduse annab.

Kolmandaks elemendiks peab Malinowski maagia pärimuslikku tagapõhja – mütoloogilisi

allusioone, viiteid esiisadele ja kultuuriheerostele, kellelt see maagia on vastu võetud.14

“Kuid mis on see maagiline jõud, mis figureerib viimati nimetatud toimingus ja üldse igas

maagilises riituses? Ükskõik, kas see on teatud emotsioone väljendav toiming, initsiatsooni-

või ettekuulutusriitus või lihtne manamine , neil alati üks ühine joon: maagia jõud tuleb alati15

üle kanda lummatavale objektile.” Siin toob Malinowski esile kaks väga tähenduslikku16

komponenti – maagilise jõu ja lummatava objekti. Maagilist jõudu võiks üldistatult käsitleda

kui teadvustatud ja suunatud mõtteprotsessi või ka tahet. Lummatav objekt võiks üldistatult

olla igasugune mateeria, miski või keegi, millele teadvustatud mõtteprotsess on

fokusseeritud. Sellisena tekib piiritu kommunikatsioonivõimaluste võrgustik riituse

praktiseerija ja objekti vahel.

Kas selline dialoog võiks ühtlasi luua soodsa pinnase subjekti ja objekti binaarse jaotuse

ületamiseks? Näiteks kui püüame iseendale midagi sisendada, kas ei ole ka see mõneti

mateeria lummamine? Inimaju ja keha on füüsiliselt eksisteeriv mateeria, indiviidi

subjektiivne eneseteadvus tekib aga just ajuprotsesside ja kehatunnetuse tagajärjel. Ehk võiks

selline mõtteharjutus aidata meil näha ümbritsevat keskkonda uues valguses ja seeläbi

ümbermõtestada maailma kujundavaid suhteid ja dünaamikaid?

16 B. Malinowski, lk 78.
15 Manamine on lausudes nõidumine või ka millegi enda kujutlusse esile kutsumine.
14 B. Malinowski, lk 79.
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2.2 Aegna kivilabürint

Now objects perceive me

– Paul Klee

Eelnevalt olen avanud maagilise mõtlemise käsitlusi pärimuslikus ja kultuuriloolises

kontekstis, viidetega arhailistele tsivilisatsioonidele ja ajaloolistele traditsioonidele.

Järgnevalt kirjeldan isiklikumas plaanis sattumist taolisesse maagiapõhise mõtlemise

füüsilisse kehastusse. Ühtlasi püüan seeläbi aimata iseenda taju- ja mõttekonstruktsioone, mis

on pakkunud käesoleva töö jaoks palju inspiratsiooni.

Magistritöö loomingulise osa oluline algimpulss pärineb aastatetagusest isiklikust mälestusest

Tallinna lähistelt Aegna saarel. Juhusliku seiga tagajärjel kohtusin esmakordselt seal

metsaveerel paikneva arhailise kivilabürindiga (lisa 4). Sarnaseid spiraalmotiiviga (lisa 5)17

labürinte kohtab peaaegu kõigis maailma kultuurides, erinevatel ajastutel ja paikades:

Vana-Kreekas, Vana-Egiptuses, Vana-Hiinas, Indias, Siberis, Sumatral ja Skandinaavias.

Labürinti astumine ja mööda kividest ääristatud käiguringe selle südamesse kõndimine mõjub

kahtlemata rituaalse tegevusena. Olgu lisatud, et pärimuse kohaselt tuleks sellist toimingut18

teha häirimatus üksinduses, soovitavalt päikesetõusu või -loojangu ajal. Aegna kivilabürint19

arvatakse pärinevat keskajast ja on inimkätega loodud maagiline pühapaik. Teadvustades

ajaloolist ja kultuurilist konteksti mõjub taoline maamärk aegadeülese ilmutusliku

epifaaniana.20

See lummuse keskkond milles nähtav haarab vaate ja muudab selle lõpetamatuks, milles pilk

tardub valgusesse, milles valgus on absoluutne helendus silmast, mida me ei näe, mida me

20 Epifaania mõiste tuleb kreekakeelsest sõnast epiphaneia „ilmumine“ ja seda võib mõista kui jumaluse
kohalolu avaldumist ilmalikus maailmas, spirituaalset või müstilist ilmutust.

19 http://www.aegna.ee/huvitav-info/maagiline-kivilaburint.

18 Aegna kivilabürint on 11-käiguringiga ja koosneb 960 kivist. Labürindi läbimõõt loode-kagu suunal on 8.35m
ja kirde-edela suunal 9.20m, kiviringide kogupikkuseks on 149 meetrit. Aegna labürindi keskmesse ja sealt
tagasi on 268 meetrit, http://www.aegna.ee/huvitav-info/maagiline-kivilaburint.

17 Spiraalmotiivi vanimaks näiteks on mammutikihvale süvendatud kujund Irkutskist – u. 24 000 a. eKr.
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aga ometi nägemast ei lakka, kuna see on meie enese peegelpilk – see keskkond on lummav,

ülimalt kütkestav: valgus, mis on üksiti hirmuäratav ja ligitõmbav põhjatus, kuhu vajume.21

Briti kultuuriteoreetik Mark Fisher kasutab oma raamatus “The Weird And The Eerie”

läbivalt kahte mõistet või seisundit – kummastav (the weird) ja tontlik (the eerie).

Kummastav on kirjanduses ja kunstis laialt kasutatav võte, kus miski on nähtav ja tajutav, aga

mõjub veidralt, kuna asetseb justkui väljaspool oma loomulikku keskkonda ja konteksti.

Seevastu tontlikkust võiks mõista kui tuntavat imelikkust, mille puhul midagi oleks nagu

puudu. Mulle tundub huvitava eksperimendina püüda rakendada Fisheri termineid enda22

kogemuse kirjeldamiseks. Metsas puude varjust paiknev kivilabürint mõjub tontlikuna, kuna

pärineb sajandite tagusest ajast, mille eluolu kohta puudub tänapäeval täpsem teadmine.

Seevastu labürinti astumine ja maagilise teekonna läbimine mõjub kummastuslikult, kuna

rituaali algne funktsioon ja riituste spetsiifika ei ole samuti teada. Astudes labürinti muutub

aeg-ruum tinglikuks, mateeria dünaamiliseks ja voolavaks. Milles võiks aga seisneda

labürindi, kui iidse struktuuri ja rituaalse ruumi potentsiaal kaasaegsele inimesele?

22 M. Fisher, The Weird And The Eerie. Repeater Books, 2016.
21 M. Blanchot, Kirjandus ja õigus surmale. lk 26-27.
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2.3 Algoritmiline rituaal

Algoritmid võivad tänapäeval näida abstraktseid matemaatilisi printsiipe rakendava hiljutise

tehnoloogilise innovatsioonina, kuid tegelikult võiks väita vastupidist – algoritme saab pidada

üheks kõige iidseimaks materiaalseks praktikaks, olles eellaseks mitmetele inimese loodud

tööriistadele ja kõigile moodsatele masinatele.23

Artiklis "Three Thousand Years of Algorithmic Rituals: The Emergence of AI from the

Computation of Space" esitab tehisintellekti ja meediafilosoofia uurija Matteo Pasquinelli

küsimuse – “Kas me saame iidseid rituaale mõtestada algoritmilistena?” Prantsuse24

matemaatiku Jean-Luc Chabert’i sõnul on algoritmid lihtsustatult järkjärgulised

instruktsioonid, mille mehaanilise järgimise korral võib saavutada soovitud eesmärgi.25

Samasugune instrumentaalne mõtteviis on omane enamikule kultuslikele talitlustele ja

maagiarituaalidele, millele olen viidanud eelmises peatükis. Näiteks määratledes teaduse ja

maagia suhet, jõuab Malinowski järeldusele, et maagia on teadusega selles mõttes suguluses,

et täidab alati mingit kindlat eesmärki, mis on tihedalt seotud inimese instinktide, vajaduste ja

püüdlustega. Maagia kunst on suunatud praktiliste eesmärkide saavutamisele.26

Pasquinelli eristab algoritmide ajaloos kolme järgmist faasi. Iidsetel aegadel võib algoritmina

mõtestada protseduure ja süstematiseeritud rituaale, mille järgimise kaudu saavutada

spetsiifilisi eesmärke ja kinnistada seadusandlust. Keskajal oli algoritmilised protseduurid

põhiliselt abiks matemaatilistele arvutuste. Tänapäeval on algoritmi osalus täielikult

mehhaniseeritud ja automatiseeritud masinate ja seejärel digitaalsete arvutite poolt.

Me elame asjade interneti ajastul. Läbi interneti võrku ühendatud nutiseadmed jagavad ja27

vahetavad informatsiooni nii kasutaja kui üksteisega ning täidavad teatud ülesandeid

27 Inglisekeelse terminina Internet of things. Esmakordselt kasutas väljendit "Internet of Things" inglise ettevõtja
Kevin Ashton 1999. aastal.

26 B. Malinowski, lk 91.
25 J.-L. Chabert, A History of Algorithms: From the Pebble to the Microchip, Springer, 1999.

24 M. Pasquinelli, Three Thousand Years of Algorithmic Rituals: The Emergence of AI from the Computation of
Space.

23 M. Pasquinelli, Three Thousand Years of Algorithmic Rituals: The Emergence of AI from the Computation of
Space, e-flux 2019, Juuni,
https://www.e-flux.com/journal/101/273221/three-thousand-years-of-algorithmic-rituals-the-emergence-of-ai-fr
om-the-computation-of-space/, viimati vaadatud 10.05.2021.
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koostöös. Eestikeelne vaste terminile asjade internet on nutistu. Asjade interneti abil on

muutunud igapäevaseks ka meid otseselt tajuvad objektid. Kaamerad jälgivad inimesi

satelliitidelt ja droonidelt, jagavad omavahel teavet ja kasutavad näotuvastuse algoritme

üksikisikute jälgimiseks. Alexa ja Siri kuulavad meie häält ja vastavad kõikvõimalikele28

küsimustele ja palvetele pilvest saadava teabe abil. Pilveteenus on põhimõtteliselt virtuaalne29

server, mis on olemuselt hoomamatu ja multidimensionaalne süsteemide võrgustik. Filosoof

Timothy Morton on nimetanud olemusvorme, mis on hiiglaslikud, viskoossed, nähtamatud ja

haaramatud, hüperobjektideks – näiteks globaalne soojenemine, kapitalism ja ka internet.

Hüperobjekte ei väljenda ega tähista selle üksikud osad, kitsam määratlus mõistena on

võimalik ainult kontekstist lähtuvalt. Kahtlemata on püüd mõelda ja spekuleerida justkui30

millestki mõeldamatust viljakas mõtteharjutus. “Ja võib-olla on mõistusega elu lõppeesmärk

muuta kosmos informatsiooniks,” küsib retooriliselt mitmekülgne inglise teadlane James

Lovelock.31

2.4 Võimalikkuse meel ja väemõtlemine

Vesteldes Meelis Oidsaluga Robert Musili romaani “Omadusteta mees” teemal, kasutas

kirjandusteadlane ja ulmeuurija Jaak Tomberg mõistet “võimalikkuse meel”. Rääkides oma32

uurimusest “Kirjanduse lepitav otstarve”, omistas Tomberg fiktsioonile ja väljamõeldisele -

või ka kirjandusele laiemalt - funktsiooni, et harida ja kultiveerida meie võimalikkuse meelt.

Ta leiab, et kui inimesel on võimalikkuse meel, siis tema vaade tegelikkusele ei lähtu mitte

ainult sellest, mis on, ja mis on paratamatu, vaid alati ka sellest, mis oleks võinud olla, ja mis

võib tulla. Sellisena paistab tegelikkus teatava luhtunud võimaluste ja võimalikkuste tontliku

arhiivina. Tombergi jaoks seisnebki kirjanduse lepitav funktsioon selles, et kirjandus lepitab

32 Eesti Rahvusringhääling (06.04.2020). Silt viltu 8: Jaak Tombergiga ulmest ja olmest [Vikerraadio
raadiosaade]. Kuulatud 10.08.2020 https://kultuur.err.ee/1073553/silt-viltu-8-jaak-tombergiga-ulmest-ja-olmest

31 J. Lovelock, Novatseen. Postimees Kirjastus, 2020, lk 109.

30 T. Morton, Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2013.

29 Pean silmas pilveteenust, inglisekeelse terminina Cloud storage.
28 Alexa ja Siri on vastavalt Androidi ja iOS-i seadmete virtuaalsed assistendid.
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seda asetleiduvuse paratamatust tolle viirastusliku või tontliku võimalikkuste arhiivi

lõppematusega.33

Mulle tundub huvitav vaadelda Tombergi pakutud võimalikkuse meele kontseptsiooni

laiemalt kui ühte potentsiaalset maailma tajumise ja kirjeldamise viisi. Tulles ulme juurest

olmetasandile, siis sellise mõtteviisi rakendamine igapäevastes praktikates võiks kaasaegse

inimese jaoks toimida kui võimalik kohanemis- ja ellujäämistaktika. Harjutus, et hoida

mõtlemine avatuna ja püüda visualiseerida eesmärke ja tulevikuperspektiive, nii

individuaalses kui ka kollektiivses plaanis.

Tahaksin siinkohal tuua sisse ka teise Eesti mõtleja maailmatõlgenduse. Filosoof ja tõlkija

Margus Ott võtab oma raamatus „Väekirjad I“, kasutusele mõisted “väesolev” ja “käesolev”.

Hasso Krull on Oti süsteemi avanud järgmiselt – “Väesolevad asjad kuuluvad tavaliste34

arusaamade järgi elu varjatumale, nähtamatule poolele, mis on küll olemas, aga mida me

harilikult tähele ei pane, enne kui selle tulemus on kätte jõudnud ja seega käesolevaks

muutunud.” Oti filosoofia on mõjutatud idamaistest rituaalsetest ja meditatiivsetest35

praktikatest, ning kandva väemõtlemise olemuses on muundumine ja muutumine. Väe

teadvustamine ja tajumine võiks seega üha kiiremini teisenevas digimaailmas uute ja

elutervemate koostoimimise mudelite ja tugistruktuuride leiutamisele kaasa aidata.

Inimkonna jaoks muutub see üha eksistentsiaalsemaks küsimuseks. Ja paratamatult näib

globaalsete kriiside ajastut defineeriv tendents olevat ka mitmete rohkem või vähem

düstoopiliste, inimeksistentsi hääbumise järgsete võimalikkuste üle spekuleerimine.

2.5 Objektipõhine ontoloogia ja spekulatiivne realism

Kontrastina enamikule kahekümnenda sajandi subjektikesksetele maailmakäsitlustele

keskendub objektipõhine ontoloogia (object-oriented ontology või OOO) mateeriale,

vormidele ja objektidele. Objektipõhise ontoloogia termini leiutas kaasaegne ameeriklasest

35 H. Krull, Sula ongi alus. Filosoofia nähtamatu mees.

34H. Krull, Sula ongi alus. Filosoofia nähtamatu mees. – Sirp 19.02.2016,
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/sula-ongi-alus/, viimati vaadatud 10.08.2020.

33 Eesti Rahvusringhääling (06.04.2020). Silt viltu 8: Jaak Tombergiga ulmest ja olmest.
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filosoof Graham Harman, olles uurinud esemete metafüüsilisi omadusi. OOO käsitluses

eksisteerib kõik olemasolev üksteise suhtes võrdselt ja esemeid mõtestatakse inimesest

sõltumatult.36

Objektile orienteeritud ontoloogia on paljuski üksteisele sarnased spekulatiivse realismi all

liigituvad filosoofilised mõttevoolud. Spekulatiivne viitab siin ainult ettekujutusest

pärinevatele arusaamadele ja hõlmab näiteks metafüüsikat, teoloogiat ja idealismi. Inglise

filosoof Alfred North Whitehead näeb spekulatsioonis meetodit mõtlemises edusammude

tegemiseks: "Spekulatsiooni olemuse juurde kuulub see, et ta läheb vahetult antud

tõsiasjadest kaugemale. Tema ülesanne on lasta mõtlemisel loovalt tulevikku mõjutada; ja ta

täidab selle ülesande, kaedes ideid, mis vaadeldavat ümbritsevad." Metafüüsika ülesandena37

näeb Whitehead tervikliku spekulatiivse maailmapildi loomist, mis ei saa mingi üksiku

loodusteaduse lähenemisest tuleneda. Whiteheadi spekulatiivse hüpoteesina tuleb maailma

vaadelda protsessina, mis kulgeb dünaamiliselt maailma võrgus nagu organismis.38

Instrumentaalsus, protsessilisus ning ettekujutusest pärinev maailmataju iseloomustab ka

maagilist maailmakäsitlust. Sellisena võiks spekulatiivse realismi all käsitleda ka maagiat.

Whiteheadi nimetatakse ka panpsühhistlikuks filosoofiks, ning sellise arusaama kohaselt

seondub teadvus mingil viisil iga põhilise füüsikalise süsteemiga selle reaalsuse alustasemel.

2.6 Looduslikkusest

Üks lähenemine muutuva maailmaga kohanemiseks võiks olla inimese ja orgaanilise looduse

vaheliste suhete ümberdefineerimine. Looduse ja kultuuri vastastikuse mõju ning looduse

aktiivse rolli tähtsustamine inimelus. On ju ometi mitte-orgaaniline mateeria meie nahale

lähemal kui kunagi varem. Ja näiteks mikroplasti kujul on seda vähesel määral ka meie

organismis.

38 A. N. Whitehead. Prozess und Realität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987, lk 48.
37 A. N. Whitehead. Die Funktion der Vernunft. Stuttgart: Reclam, 1974. lk 68.
36 G. Harman, Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything. Penguin Books Limited, 2018, lk 9.
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Filosoof Timothy Morton pakub oma raamatus „Tume ökoloogia“ , mis kannab alapealkirja39

„Tulevase koosolemise loogika poole“, välja ökognoosise mõiste. Hasso Krull on seda

keerulist mõistet avanud läbi metsa metafoori – “Mets on tume. Ta on tume sellepärast, et

temas on palju elu: paljusus on tume. Tumedus on tihe, detailirohke ja rikas, aga ta pole

läbitungimatu. Ta pole pilkane pimedus, kus midagi ei näe – isegi öises metsas saab midagi

näha, kui mitte silmadega, siis kõrvade, nina, jalgade ja kätega. Tumedus on ökognoosis.

Ökognoosis on taju, et mind ümbritsevad ja läbivad loendamatud teised olevused. Nad on

minu sees ja ümber, mina olen üks nende seast ... Ökognoosise teine külg on see, et minagi

olen üks asi teiste seas, aga see asi on hingestatud – ja järelikult on hingestatud ka teised

asjad, isegi kui ma sellest alati aru ei saa.”40

Selline animistlik mõttelaad ei ole ehk midagi uut ja radikaalset, aga siiski tundub ka Morton

kirjeldatud tundlikus ja hingestatud maailmakäsitluses nägema uut ja paremat koostoimimise

viisi. Ta viitab ka tumeda nihilismi (dark nihilism) seisundile või positsioonile, millelt

vaadates kõigi olendite staatus on ebakindel ja kust midagi ei saa automaatselt pidada elusaks

või elutuks.41

Katrin Virunurm kirjutab 2017. aastal Sirbis ilmunud artiklis: „Iga kunstiteos ütleb midagi42

looduse kohta” valdavalt ökoloogiast ja kunstist ja toob välja, et ökokriitiliselt mõtlevate

kirjandusteadlaste, antropoloogide ja kultuuriajaloolaste uurimustes on levinud seisukoht, et

loodus ei ole kaugeltki nii looduslik kui see üldiselt tundub. Teemat ilmestab

keskkonnaajaloolase William Crononi postulaat, et loodus – ehk viis, kuidas loodust

mõistame –, on läbinisti inimeste konstrueeritud. Looduskirjeldused on inimeste

väärtushinnangute ja eelarvamustega nii tihedalt põimunud, et neid ei saa enam lahutada.

Viis, kuidas loodusest räägitakse, kõneleb sama palju rääkijast kui loodusest.43

43 W. Cronon, The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to the Wrong Nature – Environmental History,
1996, 1, lk 25.

42 K. Virunurm, Iga kunstiteos ütleb midagi looduse kohta. – Sirp 15.09.2017,
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/iga-kunstiteos-utleb-midagi-looduse-kohta.

41 H. Krull, Holokaust Eesti moodi. Valdur Mikita võitlev animism.

40 H. Krull, Holokaust Eesti moodi. Valdur Mikita võitlev animism. – Vikerkaar 10.2019,
http://www.vikerkaar.ee/archives/25263.

39 T. Morton, Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence. Columbia University Press, 2018.
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Samas artiklis viitab Virunurm ka Timothy Mortonile ja tema 2009. aasta teosele „Ökoloogia

ilma looduseta: keskkonnaesteetika ümbermõtestamine“, et tuua nähtavale laiem vaatenurk

keskkonnakunsti- ja kriitika võimalustest. “Nimelt on Mortoni järgi kunst sedavõrd

ökoloogiline, kuivõrd see on tehtud looduslikest materjalidest ja näiteks luuletusena

eksisteerib see ainult algselt puust valmistatud paberilehel. Kõva häälega luuletust lugedes

saad sa teadlikuks sind ümbritseva ruumi kujust ja suurusest. Seega on kõikidel kunstiteostel

ökoloogiline kuju. Igasugune tekst või teos ütleb midagi keskkonna kohta, isegi kui seal ei

ole ühtegi looduslikku elementi.” Selline lähenemine kunstile võiks olla igati kohane44

inimtegevuse poolt domineeritud antropotseeni ajajärgus, leiab autor.

2.7 Mateeria ja objektid

Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse eriala magistrantide ajakirjaprojekti "Uus Materjal"45

esimeses numbris 2014. aastal avaldatud essees “Painutatud vorm” kirjutavad Madli Ehasalu

ja Sven Parker illusioonidest ja erinevatest mateeriavormidest. Essee avab uusmaterialistlikku

käsitlust läbi illusionist Uri Gelleri metafüüsilise ja telepaatilise tele-show ja kuulsa

lusikapainutamise stseeni kultuslikust filmist “The Matrix”. Autorid leiavad, et kunsti, mis

kasutab etteantud esemeid, vorme ja varalisi väärtuseid (unreadymade mõistena) võib samuti

mingis mõttes pidada lusikapainutamise aktiks.46

“Võib järeldada, et uute vormide tekkimine on defineerimas ümber ka neid samu vorme

moodustavate materjalide olemust. Iseennast ümbermoodustavad tehisobjektid,

hübriidmaterjalid, 3D-prinditud bioloogilised vormid – kõik need on kujundamas ümber

arusaamasid subjekti ning materjali omavahelisest suhtest. Vorm on muutumas üha

paindlikumaks nähtuseks, viies vaataja rohkem vastastikusesse dialoogi iseenda olemusega.”
47

47 M. Ehasalu, S. Parker, Painutatud vorm – Uus Materjal.
46 M. Ehasalu, S. Parker, Painutatud vorm – Uus Materjal. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2014.

45 E. Raudsepp, M. Esko, E. Õlekõrs, M. Ehasalu, B. Reinert, E.-E. Lilleaed, H. Ikla, Uus Materjal. Tallinn:
Eesti Kunstiakadeemia, 2014.

44 K. Virunurm, Iga kunstiteos ütleb midagi looduse kohta.
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Erinevate suhete ja positsioonide ümberdefineerimise võimekus on kahtlemata inimkonna

jaoks kriitilise tähtsusega. Kui tugistruktuurid ei kanna ja toetuspind kaob, ei jää üle muud,

kui otsida ja luua uusi kooslusi. Varasemalt oli vaatluse all uute sümbiooside leidmine ja

teadvustamine inimese ja looduse kontekstis, nagu seda on Mortoni pakutud ökognoosise

mõiste. Mulle tundub, et uusmaterialistlik maailmakäsitlus püüab samuti näha uusi ja

paremaid koostoimimise viise. Eelmainitud ajakirjas ilmund Niekolaas Lekkerkerki essees

"Posthumaanne ekshibitsionism" kirjeldab autor, et inimesed, teised objektid ja entiteedid on

käsitletavad kõik võrdsel tasandil, "objekt-objekt" suhtes. Asjad on inimesega koos, mitte

inimese jaoks. Seeläbi asendub passiivne tarbijalikkus partnerlusega, inimese ja maailma

suhe muutub, inimene hakkab koos töötama asjade sees ja taga oleva mateeria kestva ja

igavikulise potentsiaaliga, misläbi asjade endi keel avaldub ja tugevneb.48

2.8 Sünteetilised visioonid

Arhailisuse ja ultramodernsuse sümbioosid defineerivad kaasaegset maailma.

Tulevikuspekulatsioonid ja ulmestsenaariumid kujutavad üha rohkem ühiskonda, kus ei

domineeri enam bioloogiline inimene, vaid keegi või miski mitte-inimene, hübriidinimene

või lihtsalt kõrgem teadvus. Inimese elu on lähitulevikus üha suuremal määral konstrueeritud,

põimunud läbi tehislike ja sünteetiliste materjalidega.

On laialdaselt aktsepteeritud, et me elame uue geoloogilise ajajärgu – antropotseeni ajastikus,

mida defineerib inimtegevus, kui planeeti globaalselt ja geofüüsikaliselt kõige enam

kujundav tegur. Selliste arengute tulemusel on olulisel määral võimendunud näiteks kliima

soojenemine, ookeanide hapestumine ning polaarjää ja liustike sulamine. Rahvastiku

hüppeline kasv, linnastumine ja masstootmine on andnud tõuke ka ulatuslikuks

tehismaterjalide arendamiseks ja tootmiseks.

Ehk oleks aga adekvaatsem väita, et me oleme inimkonnana juba sisenenud

antropotseeni-järgsesse ajastikku, perioodi, kus keskseks defineerivaks jõuks on kujunenud

tehnoloogia ja tehisintellekt, mille läbi märkimisväärne osa elutegevusest on ühel või teisel

48 N. J. Lekkerkerk, Posthumaanne ekshibitsionism – Uus Materjal. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2014.
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viisil arvutatud, konstrueeritud ja sünteesitud. Sellised tendentsid võivad ennustada

inimkeskse disaini hääbumist, ekspansiivselt kasvavaid tehislikke maastikke ja ehk isegi

inimese ja masina hübriide. Väga kõneka visuaalse ettekujutuse ultramoodsast

masinate-maastikust annab 2019. aastal ilmunud raamat “Machine Landscapes: Architectures

of the Post‐Anthropocene” , kus on kujutatud arhitektuurifotosid serveriparkidest,49

telekommunikatsioonivõrkudest ja -vahendajatest, anonüümsetest sadamadokkidest ja

laohoonetest, ning industrialiseeritud põllumajandus üksustest. Need majanduslikult ülimalt

olulised lülid toimivad paljudel juhtudel täiesti ilma inimesteta.

Ka Ameerika sotsioloog, filosoof ja disainiteoreetik Benjamin H. Bratton esitab oma

hiljutises essees “Notes on Extincion, Emergence and Biochemical Design” hüpoteetilise50

küsimuse, et mis järgneb peale antropotseeni hääbumist? Ta leiab samuti, et ainuke asi,

rääkides antropotseeni-järgsest ajastikust, milles me saame järgneva epohhi suhtes kindlad

olla, võiks seisneda selles tõsiasjas, et inimene ei ole enam dominantne geofüüsikaline

tegutseja planeedil. Uudsed Maa asukad ja “liigid” võivad osutuda ees ootavate

evolutsiooniliste sammude tegemisel edukamateks kui homo sapiens ja seega võib meie kui

inimliigi ellujäämise strateegiaks kujuneda järkjärguline muutumine üha rohkem “nende”

sarnaseks, mistõttu tasub aina vähem jätkata sellistena, nagu me praegu oleme. Bratton esitab

ka pikemaajalise tulevikuprognoosi, mille kohaselt inimliigi rolliks võibki kujuneda olla see

ühendav lüli algelise primaadi ja teatava orgaanilist ja mitte-orgaanilist mateeriat ja intellekti

sünteesiva, alles kujunemisjärgus eluvormi vahel. James Lovelocki nimetab51

antropotseeni-järgsest ajastikku novatseeniks. Tema hüpoteesi kohaselt sai murdepunktiks,

mis määrab novatseeni alguse, vajadus kasutada arvuteid arvutite eneste disainimiseks ja

valmistamiseks. Otsustav on seega inseneritegevus. Siiski möönab Lovelock, et kuitahes52

arenenud masinatesse – robotitest sülearvutiteni – on sisse programmeeritud üks

fundamentaalne puudus. Neil puudub omadus – hing, empaatia –, mistõttu nad ei suuda

ületada viimast tõket, mis eraldab neid inimkonnast.53

53 J. Lovelock, lk 83.
52 J. Lovelock, lk 77.
51 B. H. Bratton, Notes on Extincion, Emergence and Biochemical Design.

50 B. H. Bratton, Notes on Extincion, Emergence and Biochemical Design. – extinct.ly/texts/#bratton, viimati
vaadatud 10.05.2021

49 L. Young, Machine Landscapes: Architectures of the Post‐Anthropocene, Wiley, 2019
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Milliseks võib kujuneda loomingu roll ja potentsiaal sellises tulevikuperspektiivis? Kes või

mis asuks kogeja rolli ja millised kunstiobjektid võiksid pakkuda ja edasi kanda nii

kunstikogemust kui ka maagiapärimust?
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Kokkuvõte

Oma magistritöö “Vormide ontoloogiast maagilises maailmakäsitluses” kirjalikus osas

käsitlen teemasid, mis seostuvad minu praktilise tööga ja lisavad sellele kultuuriloolise ja

filosoofilise dimensiooni.

Esimeses osas tutvustan oma varasemaid magistriõpingute jooksul loodud teoseid, käsitletud

teemasid ja ajendeid. Teises osas avan läbi mitme alapeatüki maagilise maailmakäsitluse

olemust ja potentsiaali ajaloolises ja kaasaegses kontekstis. Jõuan järelduseni, et maagiline

mõtteviis on inimloomusele alati omane olnud ja on käsitletav kui instrumentaalne

tunnetuslik strateegia, et kujundada enda reaalsust soovitud viisil ja saavutada püstitatud

eesmärke. Järgnevates alapeatükkides kõrvutan erinevaid kaasaegseid teoreetilisi käsitlusi

suhtes maailma maagilise kirjeldamisega. Sellisena joonistuvad välja mitmed sarnasused

viisid reaalsusest, mateeriast ja objektidest mõtlemises. Ühtlasi on see tekstiline rännak olnud

väga inspireeriv filosoofiline avastusretk, mille raames olen leidnud enda jaoks mitmeid

paeluvaid autoreid ja kunstnike.

Kolmas ja praktiline osa magistritööst saab oma vormi eksponeerituna Eesti Kunstiakadeemia

TASE 2021 lõputööde näitusel. Tahan keskenduda objektide, sümbolite ja ruumi vaheliste

tunnetuslikele dünaamikatele ja pingetele. Püüda aktiveerida objekte, vorme ja materjale,

ning luua vaatajale mõjus installatiivne kommunikatsioonivõimaluste võrgustik.

Sooviksin tänada magistritöö valmimisel toeks olnud inimesi: juhendajat Taavi Suisalu, Sten

Saaritsat, Madli Ehasalu, Sven Parkerit, Lauri Tederit ja perekond Tõnissood. Aitäh Eesti

Kunstiakadeemia, eriti kaastudengid kõige eest.
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Abstract

My thesis “On the ontology of forms in magical worldview” consists of a creative project and

a written part, which accompanies and gives cultural-historical and philosophical background

to the practical work.

In the first part, I introduce my previous works created during my Master's studies, the topics

covered, and the motives. In the second part, I will open the essence and potential of the

magical worldview in historical and contemporary contexts through several subchapters. I

come to the conclusion that magical thinking has always been inherent in human nature and

can be seen as an instrumental cognitive strategy to shape one's reality in the desired way and

to achieve set goals. In the following subsections, I compare various contemporary theoretical

approaches to the magical description of the world. As such, a number of similarities emerge

in the way we think about reality, matter, and objects. At the same time, this textual journey

has been a very inspiring philosophical journey of discovery, during which I have found

many fascinating authors and artists.

The third and practical part of the master's thesis will be presented at the graduation

exhibition of the Estonian Academy of Arts TASE 2021. I want to focus on the cognitive

dynamics and tensions between objects, symbols and space, and also try to activate objects,

forms and materials, and create an effective network of installation communication

possibilities for the viewer.
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