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TUUL PUHUB ILMAST ILMA ÜKSILDASE TÄPI PEAL
2021
TASE ‘21 (Patarei vangla)

installatsioon, leitud materijal, klaas, kile, koormakate, 9
videot (6 ekraanil), heli
Käesoleva aasta alguses alustas kunstnik rännakut koos oma kaaslase ning
nende kahe koeraga mööda Hispaania lõunarannikut Cádizi suunas. Ilmastik
ei olnud soosiv, sest tihti sadas ning alalõpmata oli tuuline. Omamata telki, pidi
leidma kõige veidramaid ulualuseid, nagu suletud rannabaaritagune duširuum
või sadamakohviku katusealune. Maurice Merleau-Ponty on kirjeldanud, kuidas me ei tea mitte läbi oma intellekti, vaid läbi oma kogemuste. Onn sümboliseerib turvatunnet, mille kunstnik omale läbi selle ehitamise tagantjärele
tekitab. Turvatunnet ei pruugi onn sümboliseerida paljudele, sest üldiselt ei
ole vaja tüüpilisel lääne ühiskonna liikmel leppida sedavõrd vähesega. Seeläbi
kujutab onn ka kunstniku omailma, olles esilekerkiv element tema viimase aja
mõttemustreis. Kellegi omailm pole aga päris tema oma. Kunstnik jõudis koos
kaaslastega majja, mille nad mõneks ajaks ära skvottisid. See maja ei olnud
enam sümbol, vaid reaalselt eksisteeriv koht, kus sai tunda ennast turvaliselt
ning kuigivõrd koduselt. Tuul tuli seal tihti põhja poolt, mille tulemusena kisus
ilm tormiseks. Ilmast, mida hakkaski kujutama tuul, polnud justkui kunagi pääsu. Kaadrid majast ning selle ümbrusest on kunstniku osalt lahti kangutatud
omailm, liikudes edasi elementidesse, mis tekitavad meis sarnaseid konnotatsioone, kuna igaüks meist – pea kaheksast miljardist – omab inimloomust.
Me sarnaneme üksteisele rohkem, kui tunnistada suudame. Inimene liigina ei
pruugi tunduda kõige heatahtlikum olevus, arvestades vägivalda nii keskkonna kui üksteise vastu läbi ajaloo. Indiviididena kipume olema aga head ning
jagama omavahel rohkem kui pealtnäha paistab. Aastal 1992 tegi kosmosesond Voyager 1 Maast rekordkauguselt pildi, kus maakera oli vähem kui pikslisuurune. Carl Sagan nimetas foto Kahvatusiniseks Täpiks ning kirjeldas sellest
inspireeritud raamatus, kuidas igaüks meist, kes eales on elanud, kuulub selle
imeväikse täpi peale ning ehkki meie kodulava suurel kosmilisel areenil üsna
tähtsusetu on, käib siin lõputu püüd ennast igavikustada selle asemel, et üksteisest hoolida. Tuul aga, mis meie täpi peal pea kõikjale jõuab, teab meid
kõiki ning tema jaoks oleme üks ja sama. Tuul kui loodus on meist lõppude
lõpuks nagunii üle. Onnis on kunstnikul tuule eest vari. Tuul aga, kulgedes
koos ajaga, unustab ühel hetkel ära, et keegi seal onnis oli.
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Videostill I.

Videostill II.

Videostill III.
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KUI KÕIK, MIS OLEN ENESELE JÄTNUD, ON AEG
2019
installatsioon, 4 videot, 7 tonni mulda, leitud objektid

näitusel Enesehool (EKA galerii,kuraator Kleer Keret Tali)

Carol Katkoff elas koopas, mis asub Granadas, Lõuna Hispaanias. Sellise
eluetapi võttis ta ette mõned kuud tagasi, et paremini mõista, mida
tähendab võimalikult puhtakujuline eksisteerimine. Uurides, kuidas
mõjub vaimule tüüpilisest elurütmist välja astumine, oli kunstnik kohanenud
askeetlike elutingimustega. Koopa-olme juures puudub palju hüvesid, mis
on tänapäeva ühiskonnaliikme jaoks iseenesestmõistetavad nagu kraanist
jooksev vesi või elekter. Järelejäänud väheste võimalustega õpitakse uuesti
elama ning omistatakse neile tugevam tähendusväli. Kunstniku kogemusest
selgus, et tunnetuslikult hakkas domineerima aeg, mis muutub abstraktsemaks kui kunagi varem, kaotades piirid 24h ööpäeva süsteemis.
Informatsiooni vähenemise tõttu oli suurenenud ka teadlikkus loetud
elementide suhtes, mis ümbritsesid kunstnikku tema igapäevases
keskkonnas – olgu selleks orgaaniline või mitteorgaaniline mateeria. Oma
puhastumisprotsessi andis ta edasi läbi videokompositsiooni, kust võis leida
dokumentatsiooni jälgedest, mis viitavad tema mitteaktiivsusele
sissevaatamisprotsessi käigus kui ka elementidest, mis koopaelu
igapäevaolmena on kunstniku jaoks hakanud kandma sümboolseid
tähendusi. Videod olid ümbritsetud koopale omase keskkonnaga, et pöörata
rõhku oluliseks muutnud elementidele ja asetada vaataja sarnasesse
olustikku.

Kui kõik, mis olen enesele jätnud, on aeg. Näitusevaade I.

Kui kõik, mis olen enesele jätnud, on aeg. Näitusevaade II.

Kui kõik, mis olen enesele jätnud, on aeg. Videostill I.

Kui kõik, mis olen enesele jätnud, on aeg. Videostill II.

LAI VALIK KONISID KONSUMERISTILE
2019

Installatsioon, leitud konid, pleksiklaasist karbid, leitud materjal
(Garbaaž festivalil, kuraator Magdaleena Maasik)
Granada tänavakultuuris (ja palju ka mujal), on tavaks peale muu ka konisid.
Sellele fenomenile lõi kunstnik kontrastiks läänemaailmas tavaks oleva maniakaalse tarbimiskultuuri. Ta lõi leti, kus oli pakkuda erinevaid variante
konisid (nagu steriliseeritud konid või kohalik toodang).

Lai valik konisid konsumeristile.
Näitusevaade I.

Lai valik konisid konsumeristile.
Detail I.

TERE TULEMAST KOOBASTESSE

2019
Installatsioon, valguskastides fotod, puidust kast, heli
Piilumiskast, mis sisaldas dokumentatiivseid fotosid koopaelust. Sisaldas heli koopajämmist.

Tere tulemast koobastesse. Näitusevaade I.

Tere tulemast koobastesse.
Detail I.

METAMORFOOSSE FOTOLOO KASUTAMINE VAATAJA
ANALÜÜSIKS
2019

Käsitsi köidetud fotoraamat, neli videot
Galeriis Noorus (Tartu, 2018), isikunäitusena Vent Space’is (2019).
Carol Katkoffi huvitas, kuidas toimib maailma tajumise psühholoogiline protsess, mis paneb igaüht ümbrust kogema läbi enese kõverpeegli. Maailm,
mida enese ümber tajume, on vaid kujutluspilt reaalsusest. Meie kujutluspilt
aga määrab ära selle, kuidas maailma tajume. Installatsiooni võtmeks oli
akordionistiilis raamatuks köidetud metamorfoosne fotolugu. Raamatut
saatsid videod selle vaatajatest ning nendega tehtud intervjuudest.
Raamatu lõi autor ideega, et lugu selles tekib vaataja olemasoluga olenevalt
tema kogemustest ja kujutlusvõimest. Kaootilises, kuid narratiivses fotoloos
tekitab kaamera uitav rännak metamorfoosse sündmustiku, mille vahetuvad
peategelased võivad, aga ei pruugi, olla omavahel seotud vaid
ajalis-ruumilise juhusliku kokkusattuvuse tõttu. Tegevustel oli justkui
eesmärgipärasus olemas, kuid iga hetk võis viia absurdini või enne püändi
saabumist uue huviobjekti leidmiseni. Fotolugu on kui väike replikaat
maailmas kogetavale kaosele, milles püüame tähendusi luua juba seetõttu, et
meil on selleks instinktiivne vajadus. Selle instinktiivse vajaduse kaudu
proovib ka vaataja kaoses korda luua ja leida loos tähenduskihte. Vaataja
osaleb aktiivselt loomeprotsessis, mille läbi tekib lugu vastavalt tema
kogemustele ja kujutlusvõimele. Terviklik vorm tekib siis, kui kohtuvad vaataja
oma isiksusega ja fotolugu. Protsess, mille vaataja läbib, on reflektsioon
sellest, kuidas võiks analüüs toimuda ka muu vastuvõetud infoga ning eeskätt
iseendaga. Tähenduskihid, mis autoril enesel teost luues võisid olla, ei oma
tähtsust.

Metamorfoosse fotoloo... Näitusevaade I.

Metamorfoosse fotoloo...
Akordionraamat.

Metamorfoosse fotoloo...
Videostill intervjuust.

Raamat avamisel.

Näide narratiivist raamatus.
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