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SISSEJUHATUS

Minu magistritöö teemaks on enesearmastus. Töö eesmärgiks on sügavale enda sisse vaadata
ja sõnastada, mida minu jaoks enesearmastus tähendab. Vastuseid ma ei saa pakkuda, kuid
saan läbi oma kunsti pakkuda võimalust kiigata minu psüühikasse ja ehk leiab vaataja
vastuseid enda sees.
Esimeses peatükis püüan läbi erinevate näidete selgust tuua, mida tähendab armastus ja
enesearmastus. Vaatlen armastust läbi psühhoanalüüsi, filosoofia, psühholoogia ja kristliku
vaate. Kuidas seostub armastus ja enesearmastus?
Teises peatükis uurin lähemalt seost keha ja enesearmastuse vahel. Kuidas on seotud
omavahel keha ja emotsioon ja püüd seletada naise keha ja armastuse omavahelist sidet.
Mida sa leiad, kui otsustad mind lahti lõigata? Olen seest roosa nagu minu hing ja veenides
voolab mul vaarikamahl. Kui minu sisikonna pillad, kas ennustad selle pealt enda või minu
tulevikku. Ennast sa sealt ei leia, leiad ainult minu, tükid, millest nagu puslet kokku pannes
paned kokku Mina. Tule, ma aitan sul seda lahendada, kuid mida rohkem me kokku paneme,
seda rohkem tükke me leiame. Mis tükk see on? Selle nimi on Mina ja kui lähemalt vaadata,
siis moodustab see omaette mõistatuse, kui sügavale me läheme ja kas me jõuame lõpuks maa
tuumani, kui me niimoodi edasi kaevame? On aeg poeetiliseks vahepalaks.
Neljandas peatükis püüan läbi oma kogemuste ja tunnete lahti seletada, mida tähendab
armastus ja enesearmastus minu jaoks.
Viiendas peatükis proovin selgitada, miks ma hakkasin tegelema sellise teemaga nagu
enesearmastus? Ütleksin, et see teema muutus minu jaoks oluliseks, kui hakkasin rohkem
mõtlema, miks mul puudub seksuaalne huvi teiste vastu. Vaatlen, kas ja kuidas minu
aseksuaalsus on seotud enesearmastusega.
Kuuendas peatükis vaatlen enesearmastust läbi kunsti.
Seitsmendas peatükis üritan selgeks teha, kuidas minu kunstiline projekt on seotud
enesearmastusega. Kuidas teose visuaal ja materjali valik kannab endas minu kontseptsiooni
ja miks olen valinud sellise lähenemisviisi?
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ARMASTUS JA ENESEARMASTUS

1.1

MIS ON ARMASTUS JA ENESEARMASTUS?

Mida mõtleme, kui ütleme sõna “armastus”, kui mainime sõna “enesearmastus”? Maailm
keerleb ümber meie ja meie keerleme ümber armastuse. Meedias ja muusikas on suurel
määral keskseks teemaks armastus, olgu selleks romantiline, perekondlik või platooniline.
Entsüklopeediliste allikate sõnul võib armastust sõnastada kui sügavat kiindumustunnet,
andumust kellelegi või millelegi1 ja see võib ka tähendada viha vastandtunnet2. Mis aga
määrab selle sügava kiindumuse ja mis määrab viha? Minnes väga lihtsaks võiks öelda, et
armastus on millegi või kellegi meeldimine ja viha on mitte meeldimine, kuid tegelikkuses on
need emotsioonid väga sügavad ja piir nende vahel võib olla päris habras. Armastus võib
endaga kaasa tuua viha või viia selleni ja viha võib olla armastusest tulenev emotsioon.
Psühholoog Robert Sternbergi kolmnurkse armastuse teooria kohaselt jaguneb armastus
kolmeks: intiimsus ehk soojus, mis läheduse puhul tekib, kirg ehk seksuaalne motivatsioon ja
otsus/pühendumus ehk otsus pühendada suhtele nii lühiajaliselt kui ka pikemas perspektiivis.3
Ta märgib ka, et kõik intiimsuhted ei vasta tema mudelile, sest inimesed on erinevad ja
emotsioone määratleda on keeruline. Objektiivselt vaadates aga võib tähendada, et teooria on
üsnagi täpne, soojustunne või ehk liblikad kõhus, mis tekib esmasel armumise hetkel,
vastastikune rahulduse pakkumine ja otsus kokku jääda on tavapärane mudel, mida armastuse
puhul on oodata. Erandeid on muidugi alati ja astmed, mis armastuseni viivad, võivad igati
varieeruda, alati võib juhtuda, et armastuse esmane aste on hoopis kirg või on mingisugusel
põhjusel hoopis otsus.
Freudi psühhoanalüütilise teooria sõnul jaguneb inimese ja armastuse areng viieks faasiks.
Oraalne faas, ehk vajaduste rahuldamine, mis on alanud näiteks ema poolt rinnaga
imetamisest. Anaalne faas, ehk oma keha ja kõrvaliste inimeste teadvustamine. Falliline faas,
ehk identifikatsioon ja väljauurimine, mida tähendab olla poiss või tüdruk ja erootiline
kiindumus vastassoost vanema suhtes.Latentne faas, ehk aeg, mil superego surub maha

1

Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, A-DYN, Kirjastus Valgus, 1968, lk. 195
Eesti Entsüklopeedia, A- CHAMDI, K./Ü. “Loodus”, Tartu, 1931 – 1932, lk. 549
3
Robert J. Steinberg, A Triangular Theory of Love, Yale University, American Psychological Association, Inc,
1986, lk. 119
2

5

seksuaalsed ihad. Genitaalne faas, ehk periood, millal otsime seksuaalselt rahulolu. Tema
sõnul tahame me näha armastatus iseennast4. Freud läheneb armastusele ja enesearmastusele
väga seksuaalselt, emotsioonid annavad märku meie ihadest, ihad annavad aga märku meie
psühholoogilistest puudujääkidest. Kas aga kõik taandub seksile, on küsitav, kõik
romantilised suhted ei ole suguühtele keskendunud ja seks ei määra meie seksuaalset
orientatsiooni, see, et meie keha reageerib naudingule ei tähenda, et me tahame seda.
Enesearmastuses ennast samastada seksuaalse objektiga oleks ka väärdunud vaade olekule,
kus armastus ei tähenda seksuaalvahekorda vaid enese mõistmist ja aktsepteerimist.
Marilyn Frye feministliku teooria, “armastava silma”5 kohaselt on armastus ja enesearmastus
tugevalt ühenduses. “Üleolev silm”6 määrab mehe ennast täis maailmavaate, kus naine on
tema alam. “Armastav silm” tähistab enese teadvustamist, enese tähtsustamist, enese
nägemine võimekana, see aitab kehtestada enese piirid armastuses, võideldes “üleoleva
silma” vastu.7 Määratleda ennast oma enda sõnade järgi, mitte kellegi vastuseisuna,
tunnistada mitte ainult enda erinevusi võrreldes teistega vaid ka teadvustada, et ka teised
inimesed on erinevad sinust.
Platoni filosoofia järgi on ideaalne armastus vaimne ja aseksuaalne. Ta tõlgendab armastust
kui tõe, headuse ja ilu ühendust tunnetes. Tunded, mis aitavad areneda ja ei ole
omakasupüüdlikud, see on ülim sümpaatia avaldus teise isiku vastu.8 Sellest tuleb ka mõiste
“platooniline armastus” ehk mitteromantiline ja mitteseksuaalne suhe kahe inimese vahel.

4

Sigmund Freud, On Narcissism: An Introduction, 1914, lk 88-90
Hoides silmsidet kellegagi või millegagi loome seose enese ja vaadatava vahel.
6
Kõik vaadatav on sõltuv minust, kui vaatajast.
7
Marilyn Frye, “The Politics of Reality: Esseys in Feminist Theory”, Trumansburg, NY: The Crossing Press, 1983,
loetud kokkuvõtvalt:
https://webs.wofford.edu/williamsnm/phil%20315/the%20arrogant%20eye%20the%20loving%20eye.pdf
8
Richard Kraut, Plato on Love,The Oxford Handbook of Plato (1st edn),Edited by Gail Fine, Print Publication
Date: Aug 2008, Online Publication Date: Sep 2009,
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195182903.001.0001/oxfordhb-9780195182
903-e-12
5

6

Kristliku Piibli kohaselt on armastuse tähenduseks Jumal9 ja enesearmastus on “armasta
ligimest nagu iseennast”10, mida võib tõlgendada nii, et enese eest hoolitsemine on sama
tähtis, kui teiste eest hoolitsemine. Lasta südamesse Kristus tähendab armastuse südamesse
laskmist, mõte on väga romantiline, kuid inimesed suudavad nii öelda pühalikku sõnumit
vägagi enda kasuks väänata, see armastus, mida mina tunnen, on õige, piiblis on nii öeldud,
kuid ka piibel on kõigest kirjalik tekst, ta võib olla vaimulik tekst, kuid teda on siiski nii palju
ümber kirjutatud, et algne sõnum võib olla kadunud, samuti tuleb ka arvestada aja
möödumist, inimene areneb pidevalt ja me muutume oma armastuses aina vabamaks. Kui
Jumala esialgne ja olulisem sõnum oli armastus, siis miks me laseme piirata end reeglites,
mis on miljoneid kordi ümber sõnastatud. Enesearmastus on natuke ambivalentsem, sest
Piiblis ei ole konkreetselt öeldud, et ennast peab armastama, vaidlusi tekitab ka
enesearmastuse olemus, mis on õige viis end armastada. ”Armasta ligimest nagu iseennast“
määrab, et sa ei tohiks asetada enda vajadusi kõrgemale teiste omadest, ja nii võib tekkida
olukord, kus enda heaolu on ohverdatud teiste nimel. Meie kogemused määravad, kuidas me
teistesse suhtume, aga igaüks ei ole võimeline suhestuma kogemustega, mida nad ei ole läbi
elanud.
Armastus on nii mitmekihiline, abstraktne, sügav ja kõikehõlmav teema, et sellest võib
rääkima jäädagi. Igaühel on oma ideed, kuidas armastust ja enesearmastust lahti seletada, aeg
muidugi mängib tugevat rolli nende ideede määratlemisel ja tuleb arvestada, et moraalid ja
ühiskondlikud väärtused on aja jooksul muutuvad. Rein Taagepera on tabavalt öelnud: “Me
arvame, et teame, mida tunneme, tegelikult on väga palju sellest, mida me tunneme, see mida
ühiskond on meile sisse õpetanud, mida peab ühes või teises olukorras tundma”11. Ometi võib
tähendada, et siiski oleme armastuse algpunktiks meie ise, teadvustades enese vajadusi oleme
võimelised pakkuma seda teistele.

9

Markuse 12:28–30; 5. Moosese 6:5,
https://www.jw.org/et/raamatukogu/piibel/oppepiibel/raamatud/markuse/12/#v41012028-v41012030
10
Markuse 12:31; 3. Moosese 19:18,
https://www.jw.org/et/raamatukogu/piibel/oppepiibel/raamatud/markuse/12/#v41012028-v41012030
11
Taskuhääling Armastusest, #12 Armastusest Tartuffi eri: Rein Taagepera. Raskustungist kerguseni, 2018, 51:59
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1.2

KEHA JA ENESEARMASTUS

Võib öelda, et enesearmastus algab enda kehast hoolimisest. Kui on midagi, mis meile meie
välimuse juures ei meeldi, siis tuleb otsida midagi, mis meeldib. Näiteks ei pruugi meeldida
meile nina ja lõug aga oleme uhked oma silmade ja jalgade üle, need on väikesed asjad,
millele keskenduda aga selline suhtumine aitab aktsepteerida oma keha sellisena nagu ta on ja
õppida armastama neid kehaosi mis eelnevalt tundusid eemaletõukavatena.
Keha ja enesearmastus on väga tugevalt omavahel põimunud. Naise keha on alati olnud
tähelepaneliku vaatluse, meid on õpetatud juba varasest east, et meie keha on erootiline
objekt, tooda lapsi ja sa oled õnnelik. Sa pead olema ilus, sa pead olema ihaldusväärne ning
vastama ühiskondlikele nõuetele, sa pead endal pidevalt silma peal hoidma. Keha nägemine
objektina suunab seda ka kasutama objektina12 ja naine on muutunud ihalduse sümboliks,
väändunud iluideaalid on muutunud keha nukuks. Oh kõnnib mannekeen, see kaunis
mannekeen13.
Tänapäeval on õnneks üha enam hakatud tähelepanu pöörama kehale, me ei ole enam
sunnitud piirama end vormi, mis ei sobi meile, olles transsooline, androgüün või üleüldse
sootu. Enesearmastuse aeg on nüüd, tuleb vaid tõsta oma häält ja end kuuldavaks teha.

12

J. Berger, Nägemise viisid. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus, 2019, lk 54

13

“Kui kõnnib mannekeen” laulusõnad: H. Karmo.
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POEETILINE VAHEPALA

Oh, kui ma vaid oleksin tehtud kristallist... nii ilus, nii tugev, nii väärtuslik. Soovin, et
asetaksid mind vitriinile, olles imetluse objektiks kõigile. Särada, tahaksin nii väga särada,
palun, aseta mind päikese alla ja vaata kuidas, kuidas valgus minu kehalt murdub. Palun,
ihalda mind, sa vaid vaata, kui väärtuslik ma olen ja nuta meeleheitest, sest olen liiga
hinnaline, et sulle kuuluda. Vala verd ja sure minu nimel, alusta sõdu minu nimel, pühenda
end minule. Ma olen puhas ja ma olen ilus. Ära unusta mind, olen siiski veel maapõues
peidus peites oma tõelist olekut, robustne ja räpane. Otsi mind üles ja tee mind ilusaks. Palun.
Oh, kui ma vaid oleksin tehtud metallist... nii läikiv, nii vormitav, nii plastiline. Tahan, et
mind kuumutaksid ja vormiksid endale meeldivaks. Poleeri mind, et võiksin särada ja
vannun, et näitan sulle sinu enda peegeldust. Painduksin vaid sinu tahtele ja oleksin sinu
unistuse skulptuur. Oh, kui sa vaid vaataksid mind, võiksin olla kullast, võiksin olla hõbedast.
Ära viska mind ära nagu oleksin vaid rauast jäägid, tööta minu heaks nagu mina töötan sinu
jaoks, võiksin sind mürgitada nagu Merkuur, kui nii tahaksin. Aseta mind tulle ja vala mind
oma südamesse.
Oh, kui ma vaid oleksin tehtud kangast... nii soe, nii pehme, nii stiilne. Oleksin kootud
parimatest materjalidest, mähiksin end hellalt sinu ümber hoides sind igavesti soojas.
Kallistaksin sind, kui magad ja sosistaksin lohutussõnu sinu kõrva. Kaitseksin sind nii, et ei
teeks sulle liiga ei pakane ega vihm. Sa vaid vaata kui peen ma olen, võiksin olla mis iganes
keegi sooviks. Lase oma sõrmedel tantsida üle minu õmbluste, aseta oma põsk minu pehmele
pinnale. Sõltu minust, vaja mind. Ei hooli ma sinu staatusest ega sinu kullast, kui tahan, olen
praktiline, võin olla peen, kui niiviisi valin. Kas sa oled rahul minuga? Kas sa armastad
mind? Palun armasta mind, olen kasvõi nurka visatud tolmulapp.
Oh, kui ma vaid oleksin lillekene... nii kena, nii huvitav, nii peibutav. Minu eesmärk oleks
olla ihaldatav, sa vaid vaata, kui veetlev ma olen, sa anuksid, et saaksid mind oma koju viia.
Aga sa ei tohi mind noppida, pean olema vaba. Võid ainult mind vaadata ja minu aroomi
nautida aga ma ei ole sinu jaoks, sest ma ei kuulu kellelegi ja ma kuulun kõigile. Võite mind
jagada, kuid ära korja mind, ära kitku mind vabadusest, sest siis kaotan oma hinge ja suren.
Olen ilus vaid lühikest aega ja vajan seda, et võiksin õitseda. Kui võtad mind endale, närtsin

9

kiiresti ning sinagi väsid minust ning viskad mind ära nagu rämpsu. Seega palun, las ma
naudin seda põgusat noorust ja seda üürikest vabadust.
Oh, kui ma vaid oleksin tehtud kivist... nii kindel, nii liikumatu, nii iseseisev. Ei vajaks ma
kedagi ega midagi peale iseenda. Aeg liiguks minu ümber ja muudaks mind täpselt nii palju,
kui ma laseksin. Võid mind katsuda, võid mind lõigata, võid proovida mind painutada, kuid
eales ei muudaks ma oma olemust. Miks otsid põhjust mind kontrollida? Ma ei vaja sind.
Olen liiv sinu varvaste vahel, olen iidne rändkivi jääajast. Ei vajaks ma inimeste heakskiitu
kuidas saakski võõrad emotsioonid mind mõjutada. Olen mina ise ja ma olen rahu.
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MINA JA ARMASTUS

2.1

MIDA TÄHENDAB ARMASTUS MINU JAOKS?

Olen armastusest mõelnud läbi terve oma elu vähemal või rohkemal määral, erinevatel
aegadel on kujunenud mul eri pilt, mis armastus minu jaoks võiks tähendada. Viieaastaselt
ma ei mõelnud romantilisest armastusest, vaid perekondlikust, kartsin kohutavalt, et mind
unustatakse ja suutsin põhjuseta end pisarateni viia. Olles natuke vanemaks saanud, umbes
kümneaastaseks, olin väga suunatud romantilisele armastusele ja uskusin, et see on maailma
kõige parem asi ja elu mõte. Teismeeas muutusin küünilisemaks ja uskusin, et armastus on
illusioon, mis meie inimesena iseendale loome ja hakkasin rohkem enesearmastusega
tegelema. Kahekümnendates toimus minus suur eneseotsing: miks ma olen selline, nagu ma
olen ja kuidas on tekkinud minus need mõtted, mis on saatnud mind läbi elu. Kunstikoolist
ma ei saanud vastuseid, kuid need aitasid luua vastused minu sees läbi raskuste ja tugeva
enesekriisi. Minu huvi armastuse ja enesearmastuse vastu kestab siiani ja usun, et see kestab
ka edaspidi, sest sellele küsimusele ei ole vastuseid. Me oleme liikuvad, me oleme arenevad
ja meie prioriteedid on muutuvad.
Minu, kui väga romantiliste ideedega lapse jaoks oli armastus miski, mis oli mul pidevalt
meelel, miski, millest unistasin. Mäletan, kuidas meil teises või kolmandas klassis oli
bioloogia asendusõpetaja, kes küsis meilt, mis asi on armastus ja meie pidime oma vastused
paberilipiku peale kirjutama. Olles romantiline laps nagu ma olen kirjutasin ma väga
metafoorselt, tugevatest ülevoolavatest tunnetest, mis on tuli meie hinges voolab ja rõõmust,
mis nagu rooside lõhn meid saadab . Küll aga, kui olime oma vastused tagastanud ja õpetaja
oli need üle lugenud teatas ta kõvasti ja tähtsalt, et kõik olid vastanud õigesti väljaarvatud
üks, sest loomulikult on armastus atraktsioon kahe inimese vahel. Mul oli nii häbi, aga isegi
sellel ajal sain ma aru kui loll see küsimus oli, kuidas on võimalik vastata nii metafüüsilisele
küsimusele ja olgu minu vastus mis ta oli, kuidas on võimalik see valeks lugeda?
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2.2

MIDA TÄHENDAB ENESEARMASTUS MINU JAOKS?

Rääkides oma magistritöö teemast teiste inimestega, on peamine reaktsioon olnud: "Nii tore,
õpeta mulle ka, kuidas ennast armastada.". Ma ei oska kuidagi sellisele palvele vastata.
Inimeste kogemuse pagas ja eneseteadvustamise võime on nii erinev. Ma kujutan ette, et see
oleks sama kui ma kelleltki paluksin, et nad mulle romantilist armastust õpetaksid. Kas nad
oskaksid sellele vastata ja kui nii, siis kuidas? Olen rääkinud inimestega, kelle jaoks mõiste
romantiline seostub seksiga ja nende soovitus oli leida gigolo.14 Samas, nad ei tea, kuidas ma
siiani elanud olen ja millised on minu eelistused ja keegi ei saa dikteerida kellegi teise
tundeid. Nii ei saa ka mina õpetada kedagi ennast armastama, see on põhjus, miks ma
keskendun oma magistritöös iseendale, minu lootus on, et läbi minu silmade on ehk teistel
võimalik endas selgusele jõuda. Teiste õpetamine ei ole minu eesmärk, minu soov on alati, et
vaataja saaks oma järeldusi teha minu kunsti vaadates. Olgu need positiivsed või negatiivsed.
Oma varases teismeeas tundsin end üksildase ja kõrval olevana teistest ja siis ma sain
vihaseks ja otsustasin, et persse, kui keegi teine mind ei armasta siis armastan ise ennast.
Selline seisukoht on aidanud mul toime tulla terve minu elu.
Meil kõigil on negatiivsed omadused, mis on kellegi poolt välja toodud või on enese poolt
tähendatud, tuleb end objektiivselt kõrvalt vaadata ja aktsepteerida end sellisena nagu oled,
või oma suhtumist kohendada. Me tihtipeale ei märka oma vigu või vastupidiselt elame nende
hirmus ja üritame neid teiste eest peita. Sisemiste vigade ja positiivsete külgede
aktsepteerimine on hirmus ja see on eluaegne protsess.
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2.3 ASEKSUAALSUS ARMASTUSES JA ENESEARMASTUSES
Olen avastanud, et kuulun aromantiliste aseksuaalsete inimeste hulka. Avastasin selle enda
jaoks kahekümnendate lõpu poole aga arvestades, et üks varasemasid teaduslikke pabereid
aseksuaalsuse defineerimisel on välja tulnud alles 2004 A. Boegarti poolt 15 ja mõeldes, kui
vähe räägitakse mis tähendab aseksuaalsus siis ei imesta, et end just siis leidsin. Olen
tähendanud, et on raske defineerida, mida täpselt aseksuaalsus tähendab, inimestel on
erinevad eelistused ja tunnetused, seetõttu on aseksuaalsus vägagi inimese enda määratleda
olgu ta sellisena sündinud või ei.16
Aromantiline on inimene, kes tunneb romantilist külgetõmmet vähesel määral või üldse
mitte. Aseksuaalne on inimene, kellel puudub seksuaalne külgetõmme. Võiks küsida, miks on
vaja neid mõlemaid mainida, võiks ju ka öelda lihtsalt aseksuaalne, ometi tunnen vajadust
mõlemale mõistele, sest aseksuaalsus tähendus erineb inimeselt inimesele, mõne jaoks
tähendab see külgetõmbe puudumist, teise jaoks tähendab see aga jälestust seksi vastu.
Seksuaalsus üleüldse on väga paindlik ja siin tekib küsimus, miks on vaja üldse end
kategoriseerida. Isiklikust perspektiivist otsustasin end kategoriseerida, sest leidsin, et mul on
vaja teistele inimestele seletada, miks ei tunne mina samamoodi nagu nemad. Paratamatult
läheb jutt mingil ajal üle seksile ja armastusele, kui palju on mulle kaebama tuldud õnnetu
armastuse puhul või küsitud nõu voodielu kohta. Tunnen, et mul on huvitav tasakaal
aseksuaalsuse ja aromantika vahel. Aromantilisena puudub mul romantiline külgetõmme aga
seksi vastu pole mul kunagi midagi vastu olnud. Aseksuaalsena puudub mul ka seksuaalne
külgetõmme ja teised inimesed lihtsalt ei köida mind, palju olen kuulnud, kui sul vahekorra
vastu midagi ei ole proovi järele, äkki hakkab meeldima. Minu perspektiiv pole kunagi olnud,
et ma suguühet ei taha, siin tuleb teemaks moraal, minu jaoks tundub vale kasutada teist
inimest, et proovida järgi midagi mida suudan rahumeelselt ise rahuldada. Tundub, et isegi
teadvustades orientatsiooni on siiski minu südamesse jäänud teatud idee armastusest ja
enesearmastusest. Tunnen, et tänu enesearmastusele olen suuteline sisustama oma privaatset
ruumi, kui ka elu iseendaga, tundmata end üksildasena.
Ma ei ole kunagi tundnud puudust armastusest, mul on vanemad, mul on sõbrad, mul olen ma
ise. Olles aromantiline aseksuaalne olen tundnud pidevalt survet, et mul peaks olema
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romantiline huvi. Kui ma inimestele seletan, mida tähendab aseksuaalsus, siis on nende
reaktsioon tihtipeale haletsus, sa vaesekene, sa jääd ilma nii paljust, armastus on maailma
parim tunne ja nii edasi. Ma ei ole kunagi sellisest vaatest aru saanud, kuidas ma saan
millestki puudust tunda kui ma ei tea sellest puudust tunda.
Minu vanaema seisukoht oli vastupidine, sünnita beebi ja suva see mees. Küsisin kas see ongi
minu kui naise eesmärk, milleks ma sain jah vastuse. See pani mind mõtlema, kui palju on
neid inimesi kes on koos armastuseta. Kui palju on sellest harjumus ja kui palju armastust.
Armastus ei ole nõrkadele.
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TEOSEST “MA OLEN TEHTUD ARMASTUSEST”

3.1

ENESEARMASTUS KUNSTIS

Kas kunstnik armastab objekti mida ta kujutab? Mingil määral on kindlasti selles armastust,
sest muidu ei oleks naudingut kunstnikul. Kunstniku armastus võib olla väga kehaline, ei
huvitu modelli tunnetest ega tema elust niivõrd, kui, et tema keha on huvitav ja kunstnikule
meeldib seda kujutada. Võibolla on see üks põhjuseid miks me enese keha kunstis kasutame.
Meie armastus väljendub nii vaimselt, kui meie kehas ja tulemuseks on kunst, mis omab
tähendust. Kui lihtsalt krokiid joonistame või modelli poseerimas maalime, siis võib puududa
sellel kontseptuaalne tähendus. Täidame lihtsalt mingeid ülesandeid ja need võivad olla
laetud tunnetuse ja armastusega, aga tunneme, et see armastus, mis sellest läbi kumab, ei ole
täielik. Visuaalse kunstiga tegeleval kunstnikul on võimalik edasi anda teemasid võibolla ehk
ambivalentsemad, kui teiste valdkondadega tegelevad kunstnikul, teose tähendust ei määra
ainult kunstnik vaid ka vaataja. Emotsioon on esikohal, sest kunstiteos, mis on emotsiooniga
laetud suudab vaatajat paremini mõjutada.
Kunsti valdkond on muidugi väga lai, on erinevaid viise, kuidas ennast väljendada, läbi
muusika, kirjanduse ja tantsu. Nii armastus kui ka enesearmastus on pidevalt läbiv teema,
kirjanduses ja muusikas on võimalik sõnadega oma mõtteid väljendada, tantsus läbi oma
keha.
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3.2

ENESEARMASTUS MINU KUNSTIS

Minu kõige olulisem omand olen mina ise, minu keha, minu mõistus, minu väärtused.
Lähenen enesearmastusele ennast vaadates, otsustasin selleks kasutada oma keha, täpsemalt
oma nägu. Vaatlen end iga päev peeglist, vaatlen ennast alati poe akendelt, kuidas ma välja
näen, kuidas ma kõnnin, ma olen alati enese mõtetes.
Kui kohutav oli protsess, et enesest vormi saada. Märg löga tilgub minu kehale , samal ajal
kui minu nägu vaikselt kinni mähitakse, nagu muumia ettevalmistus. Tunnen, kuidas kips
minu nahka paitab, muutudes aina kõvemaks, tekitades minus kasvavat klaustrofoobiat.
Katsun oma põske, kuid see pole enam minu põsk, kuidas ta saab seda olla, kui ma ei tunne,
et miski mind riivaks. Kas ma olen veel mina, kui ma ei tunne ega taju enam, kuhu maani ma
ulatun. Koorime selle maski nagu muna mille koor natuke liiga kinni on. Valu on kunstniku
mäng.
Oma magistritööks “Ma Olen Tehtud Armastusest” teen enesest maske. Võtan vormi oma
näost ja vormin neid vastavalt tundele kasutades erinevaid materjali aga peamiselt kangast.
Minu peamine eesmärk on saavutada läbipaistvus, et näha enese sisse ja paljastada end.
Kanga valisin põhjusel, et see on igapäevane, see on igakord erinev, ta kannab endas
erinevaid tähendusi, loor, pits, sukapüks, võlts seemisnahk. Ma ei tea kunagi, kui paindlikult
kangas minuga koostööd teeb. Kas ta seisab korralikult paigal ja kleepub ilusti vormi või on
ta üleannetu ja viskab end igas eri suunas, et pean teda kokku suruma, et ta kuhugi ei liiguks.
Kasutasin materjalina ka paberit ja vaigukipsi. Paberiga tunnen, kuidas on võimalik mängida
visuaalse raskuse ja õhulisusega ja informatsiooniga. Paber on mul peamiselt vanad ajalehed
või jäägid, oleme inimestena kogumid informatsioonist, mida oleme erinevatest kohtadest ja
teistelt inimestelt saanud, erenevatelt maskidelt on võimalik lugeda neid vanu sõnu, mõnel on
need peidus ja mõnel on need niivõrd kokku segatud, et on muutunud uueks materjaliks.
Kipsvaigu puhul on võimalik võtta endast täpne vorm ning seega olen katsetanud värvide ja
mõõdu ja õhulisusega, kui palju on vaja, et saavutada teatud määral läbipaistvust. Ma ei tea
kunagi, mis on lõpptulemus aga võin seda aimata. See on hea viis kuidas visuaalselt
sõnastada mis minu jaoks enesearmastus on. See on pidev töö iseendaga, vahel on see kergem
ja vahel väga raske, kuid me ei tea kuhu see lõpuks välja viib, sest ennast objektiivselt
vaadata on raske. Minu maskid on kõik väga erinevad ja mõned ei meenuta isegi nägu aga
kui nad kõik koos on ilmneb nende olemus ja nende omapärane ilu. Nad asetsevad ruumis
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riputatuna, justkui hõljudes, vaadates maailma ja ennast samal ajal, valgus kumab neist läbi
andes ruumile ja maskidele salapärase mulje. Tahan, et vaataja saaks unikaalse kogemuse
minu teost vaadates, et meie vahel oleks tunnetuslik dialoog, mis räägib enese otsimisest,
enese vaatlusest ja enesearmastusest.
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KOKKUVÕTE

Minu eesmärk selle magistritööga oli uurida ja lahti seletada, mida täpselt tähendab armastus
ja enesearmastus minu jaoks. Uurida läbi erinevate allikate, kaasaarvatud teadusliku teksti ja
läbi oma kogemuste ja tunnete, kuidas on välja kujunenud minu nägemus enesearmastusest ja
kas minu definitsioon on läbi projekti “Ma Olen Tehtud Armastusest” muutunud.
Projekti alguses olin kindel, et tean, mida tähendab enesearmastus: eneseteadvustamine ja
täielik aktsepteerimine. Minu eesmärk, läbi oma kunstiteose, oli end pidevalt uuesti üles
ehitada ja ennast vaadelda, et endas leida selgust, mida tähendab enesearmastus. Projekti
lõpuks jäi minu arvamus samaks, küll aga hakkasin rohkem suhestuma mõistega “armastus”.
Ma ei ole kunagi täielikult suutnud mõista romantilist armastust ja võibolla ei suuda seda
kunagi kogemuslikult mõista, aga läbi uurimuse tunnen, et kuigi meie vaade armastusele on
üldjuhul sarnane, on siiski meil kõigil oma arusaam, mida täpselt armastus ja enesearmastus
tähendab.
Läbi oma teosele avastasin enda jaoks uue vaatenurga kehalisele kogemusele. Olles kipsiga
kaetud, kadus teatud määral minu enesetunnetus ja tekkis olukord, kus maailma tunnetasin
läbi mõistuse, mitte läbi keha ja avastasin, kui palju määrab meie kehaline kogemus seda,
kuidas suhestume end ümbritsevaga. Oma näo pidev vaatlus ja vormimine tõi esile teatud
intiimsuse, mida varem oli mul võimatu mõista. Avastasin, kui väike ma tegelikult olen, kui
huvitavad on minu näojooned ja enese ära tundmine, isegi, kui nägu on peaaegu vormitu.
Kunstiteoses tekkis ka järjekordselt uus dimensioon, kui asetasin oma näod pesulõksudega
nöörile vastu akent. Olenevalt, kuidas päike läbi erineva materjali paistis, tõi ilm kaasa
erineva meeleolu. Aja möödudes täheldasin, kuidas minu vormid vaikselt moondusid, kergelt
venides ja mõranedes. Me muutume pidevalt ja oleme kõik ebaperfektselt ilusad.
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ABSTRACT

In my master’s thesis, it was my goal to explore the meaning of “love” and “self-love” and
explore what they mean to me. How my life experiences and feelings have affected my view
and see if my definition has evolved or changed through my art project “I am Made of Love”.
I have examined philosophy, psychology and psychoanalytic research, I have also explored
my feelings and thoughts about this subject and drawn my own conclusions.
At the beginning of the project, I was sure of what self-love means: self-awareness and
complete acceptance of self. At the end of the project, my opinion has remained the same, but
I began to relate more to the concept of “love”. I have never been able to fully understand
romantic love and may never be able to understand it by experience, but through research I
feel that I understand other people a little better when we talk about subjects related to this
topic.
In the process of making my artwork, I discovered a new perspective on physical experience.
After being covered with plaster, my sense of consciousness disappeared to some extent and a
situation arose where I felt the world through the mind and not through the body. The
constant observation and shaping of my face revealed a certain intimacy that was previously
impossible for me to understand. I discovered how small I really am, how interesting my
facial features are and self-recognition, even when my face is almost shapeless. I also
discovered new dimensions in my artwork while making it, by hanging them with a rope and
colorful pegs on the window. It always created different feelings and mood depending how
the light shined through the many different materials. As the time went by I discovered how
my molds began deforming little by little, either by stretching or cracking and I realized that
we ourselves are constantly changing, we are all imperfectly beautiful.
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JUHENDAJA KOMMENTAAR

Juhendaja kommentaar Marianne Siilbaumi magistritööle
„Ma olen tehtud armastusest“
EKA vabade kunstide teaduskonnas
Marianne Siilbaum valis oma magistritöö jaoks eneseotsingu teema, mis on ühtaegu väga
isiklik ja väga üldinimlik. Ühiskond sunnib meile peale kindlapiirilisi standardeid, aga
nendega kohandumise jätab igaühe enda mureks.
Sellise teema valimise juures on plussiks see, et keegi teine päris täpselt sama asja teha ei saa,
kuna iga inimene on kordumatu. Ohuks on jällegi see, et isikliku teema puhul on raske
kunstilise üldistuseni jõuda või võib selleni ehk jõuda kunagi hiljem, siis, kui kool on
lõpetatud ja on antud endale aega ja kogutud julgust. Kunstlikult seda protsessi kiirendada ei
saa ega võib-olla tohigi.
Mis puutub koostöö tegemisse, siis hoolimata karantiinist oleme saanud piisavalt suhelda ja
asju arutada. Marianne on minu soovitusi arvesse võtnud nii kirjatöö kui ka kunstiprojekti
osas. Võib-olla ma oleks temalt natuke rohkem initsiatiivi oodanud (ja võib-olla tema hoopis
minult), aga minu kogemus õppejõuna on näidanud, et vägivaldne arendamine ja oma
arvamuse pealesurumine ei ole efektiivne meetod.
Kohati oli mul ka tunne, et kuna mina ei ole psühholoog ega terapeut, siis võib-olla me
oleksime selles protsessis vajanud kedagi kolmandat lisaks.
Kuna maskidest installatsioon, mille tegemise käigus on autor eksperimenteerinud erinevate
tehnikate ja materjalidega, kujuneb lõplikult alles ülespanemise käigus, siis osa tööd on veel
ees, nii et ma pole seda valmis kujul veel näinud, aga loodan, et valitud koht võimaldab
autoril saavutada just sellise tulemuse, nagu ta on plaaninud.
Kirjaliku osaga on autor palju tööd teinud, seda mitu korda ümber kirjutanud ja täiendanud
ning saanud ka vastuseid oma küsimustele.

Kai Kaljo
Tallinnas, 12.mail 2021
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My objective is to continuously rebuild and observe self, to find clarity within myself and to
define self-love through my artwork.
Using different materials I take the mold of my face and shape them according to my
emotions. My main goal is to achieve transparency, to expose myself and see within me. It’s
an effort to work on myself and see myself objectively. My masks are all very different and
some of them don’t even remind a face, but when they are all together their essence and their
beauty will be revealed. They are suspended from the ceiling, looking at the world and self at
the same time. I wish that audience would get an unique experience through my artwork, to
have cognitive dialogue about self-search, self-observation and self-love.
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We are constantly changing, and we are all imperfectly beautiful.
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