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kunst

M
 
 
eenutagem ajaloolisi 
hetki ja olukordi kuns-
tis, sest arusaam kuns-
tist ja selle vastuvõt-
mine ühiskonnas on 
alati olnud erinev. 

Kunsti tuleb taas seletada
See, kuidas me suhtume ja hindame impressio-
nismi tänapäeval, on vastupidine sellele, kuidas 
võtsid selle kunstivoolu vastu akademismi ja vana 
kooli austajad 19. sajandi lõpus. Kunst kui selline 
kannab endas kultuurilisi, elukombelisi ja põlv-
kondadevahelisi erinevusi ja väärtusi. Me võime 
ülistada kunsti ja erinevaid kunstivoole uuen-
duslikkuse, seni kajastamata ideede ja julguse 
eest või neid armutult kritiseerida, tuues esile 
kunsti arusaamatust, naivistlikkust, diletantlik-
kust, esteetilise ilu nappust ja isegi looja nime 
puudumist lõuendil. Kuid kunst on ja jääb oluli-
seks osaks inimese olemusest ja elu tajumisest, 
tema kultuuritausta näitajaks. Ning kunstist on 
saanud erinevate ajaloosündmuste vahetu kajas-
taja ja tunnistaja/saatja.

Oleme taas jõudnud sinna, kus kunsti tuleb 
seletada, ja seekord mitte surnud jänesele, 
nagu omal ajal tegi Joseph Beuys oma tuntud 
performance’is, vaid konkreetsele mõtteviisile, 
ühiskonna alustugedele.

Kõik ei pea kõike mõistma
Tekib loogiline küsimus: kas nüüdiskunsti tuleb 

kaitsta nagu perereliikviaid või harva leiduvaid 
museaale? Ja kui kaitsta, siis mille või kelle eest? 
Kunstikriitikaga ja kunsti lahtimõtestamisega 
tegelevad spetsialistid oskavad kunsti hinnata 
professionaalsel tasemel, kunsti loojaid ja nende 
mõttekäike ajalises ja füüsilises mõttes piiramata 
ning loomingulisse protsessi sekkumata. 

Kuid vaatamata ühiskonna vastuolulisele 
reaktsioonile jääb kunstniku kui kunsti looja 
eesmärk samaks: ta peegeldab mitmesuguseid 
protsesse, mis ühiskonnas toimuvad ning ühis-
konda ja kunstnikku ennast mõjutavad. Kas see 
peegeldus meeldib või ei meeldi, ei ole tähtis, 
sest igaüks meist, kes kunstiga kokku puutub 
või selles valdkonnas toimetab, hindab seda oma 
kogemuste, tabude ja lubatavuse piires. 

Kõik ei peagi kõike mõistma, nagu mõned ei 
mõista vabadust ja mida see tegelikult tähendab, 
kuid mitte keegi ei saa seada piiranguid, sest neid, 
eriti progressiivses ühiskonnas, ei ole tegelikult 
olemas. Loovinimeste jaoks ei ole kunst kui selline 
ainult eluviis, vaid see ongi elu, see ongi vabadus.

Art brut – väljaspool  
akadeemilist kunsti
Pärnu Muuseumi väljapanekuks on veel ka april-
likuus Andrus Joonase (1970), Pärnus resideeriva 
ja ühiskonna hierarhiasüsteeme eirava enesemü-
toloogiat loova performance’i-, installatsiooni- ja 
maalikunstniku retrospektiivnäitus. 

Selle näitusega tähistame looja juubelit ja 
kajastame tema viimase 27 aasta loomingulist 
tegevust, pöörame tähelepanu tema (kunsti)filo-
soofiale ja maailma tajumisele. Andrus Joonas 

alustas oma kunstnikuteed 1995. aastal monu-
mentaalse maanteenäitusega, mis tõstis ta esile 
kui art brut’i harrastava kunstniku. Näitusel on 
eksponeeritud neli erinevat loomingulist perioodi 
või üldteemat, mis osaliselt kattuvad: maantee-
näituste periood aastatel 1995–2003, Kollase 
Huntmehe periood aastatel 1994–2006, Venemaa-
periood alates aastast 2011 ning Aledoia-periood, 
mis algas 1999. aastal ja kestab siiani. Eraldi võib 
välja tuua tema 14 aastat kestnud performance’i 
“Elu ilma CV-ta” aastatel 2000–2014.  

Joonas alustas oma kunstnikuteed art brut’i 
stiili harrastajana. Termini art brut (prantsuse 
keeles “toores kunst”) leiutas Prantsuse kunst-
nik Jean Dubuffet 1945. aastal, kirjeldamaks 
kunsti, mis on valminud väljaspool traditsiooni-
list akadeemilist kunsti ja vastandub koolkonna 
või rühmitise vaimule. Andruse sõnul oli ta oma 
kunstnikukarjääri alguses huvitatud ka tege-
vuskunstist, osales Pärnu kooliteatri lavastus-
tes ning oli vaimustuses saksa performance’i- ja 
happening’i-kunstniku Joseph Beuyse loomingust 
(huvitav fakt: Andrus Joonas ja Joseph Beuys on 
sündinud samal päeval, 12. mail), ekspressio-
nismi rajaja, Norra kunstniku Edvard Munchi 
maalidest “Karje”, “Madonna” ja “Vampiir” ning 
Vene-Prantsuse kunstnikust Marc Chagallist.

Viimaste aastate arengu põhjal otsustades ja 
retrospektiivnäitust analüüsides ning kunstniku 
enda arvamust arvestades iseloomustab tema 
stiili kõige paremini segu art brut’ist, kaasaegsest 
müstikast ja kontseptualismist. Tema kunst on 
ühiskonnakeskne, mõneti provokatiivne, oma 
maalide, installatsioonide ja performance’itega 

KAS MÄNG ON LÄBI VÕI ALLES ALGAB? Nüüdiskunsti kajastamine ajaloo- ja 
linnamuuseumides on keeruline väljakutse. Aga kõige suurem väljakutse ei ole kajastatav kunst 
ise, vaid kogukond, kes on selle muuseumi külastajateks. Miks on üldse vaja näidata kaasaegset 
kunsti kohas, kus keegi seda ei oota? Ja kas selline näitus jõuab ka vaatajateni? Näituse kuraator 
Aleksandra Ehte käis vaatamas Andrus Joonase retrospektiivnäitust Pärnu Muuseumis.

Meelesurfari teekond

Vaatamata 
ühiskonna 
vastuolulisele 
reaktsioonile 
jääb kunstni-
ku kui kunsti 
looja eesmärk 
samaks: ta 
peegeldab 
protsesse, mis 
ühiskonnas 
toimuvad.
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peegeldab ta kõike, mis toimub selles samas ühis-
konnas, tema ümber ja tema sees. Tänapäeval ei 
saa kujutada kunstniku loomingut ilma Aledoiata, 
lillemaalide seeriat, mille ta alustas rohkem kui 
20 aastat tagasi, ja millel on mitu erinevat haru 
ja suunda, mis lõppude lõpuks jõuavad ühte 
punkti või ühe eesmärgini. Joonase jaoks kannab 
Aledoia, omamütoloogiasse kuuluv väljamõel-
dud sõna, mantralaadset tähendust ja seda võib 
võrrelda vanakreekakeelse sõnaga heureka, mis 
tähendab “olen leidnud”.

Käitub looma kombel
Ekspositsiooni tähtsal kohal on ka lükantroopne* 
Kollase Huntmehe figuur, kes esineb paljudel And-
rus Joonase maalidel ja mitmes performance’is. 
Kunstniku alter ego ilmus esimest korda 1994. 
aastal valminud maalil “Kunstnik ja koletis”. Poo-
linimene-poolhunt meenutab nii Anubist, Vana-
Egiptuse surmajumalat, kes saadab surnuid viim-
sele teele, kui ka mütoloogilist tegelast vanadest 
muinasjuttudest. Kunstniku loodud Kollase Hunt-
mehe maailmas vastandab ta koletist, hüüab oma 
esivanemaid ilutulestiku saatel ja nagu tõeline 
kiskja märgistab oma territooriumi, kuhu teistel 
puudub juurdepääs.   

Kollase Huntmehe viimane performance toi-
mus 2006. aasta juunis ja pärast seda oli lühi-
kest aega kasutusel ka Valge Huntmehe kuju, 
kelle mask ja artefaktid hiljem põletati ning kelle 
kohta kunstnik on öelnud, et ta ei pidanud teda 
kujutama ega laiale publikule esitama, kuigi 
Valge Huntmehe rituaalid olid Kollase Huntmehe 
rituaalidest puhtamad ning eesmärkideks seatud 
valgus ja armastus. Näitusel on eksponeeritud 
mitu Huntmehe teost ja performance’it. Üks neist 
on 2014. aastal valminud dokumentaalfilm, mis 
koosneb aastatel 1995–2005 valminud teostest. 

Olla autsaider
Näitusel on eksponeeritud ka mitu installat-
siooni. Üks neist, mida kindlasti tasub mainida, 

on “Aledoia 55. Punane maja”, mida eksponeeriti 
esimest korda 2002. aastal Tallinnas Vaal gale-
riis. Punaseks värvitud maja aknad on asenda-
tud eriteemaliste maalidega, mis esmapilgul ei 
ole omavahel seotud. Üks maal kujutab küülikut, 
kes kreeka mütoloogias sümboliseerib armas-
tusejumalannat Aphroditet ja kristluses Jeesus 
Kristuse ülestõusmist. Ülejäänud aknad on kau-
nistatud ovaalsete ja ümmarguste sümbolitega, 
reproduktiivorganitega, mis veel rohkem rõhu-
tavad teose seksuaalset alatooni. Joonase enda 
sõnul on need aga perfektsuseni viimistletud lil-
led. Maja sees asuvad antiigipoest ostetud lüh-
ter, kušetid ja teadmata sisuga täidetud madrats. 

Seda installatsiooni on raske mitte märgata – 
see äratab tähelepanu ja mõjub väga ergastavalt. 
Võime eeldada, et see on kunstniku maja või tema 
salakindlus, tema punane tempel või omanime-
line muuseum, kus igaühel on võimalus heita pilk 
kunstniku sisemaailma. Kunstniku enda sõnul jäi 
ta selle objekti ehitamise ajal raskelt haigeks ja 
tervenes installatsiooni valmimisel.

Andrus Joonas ja tema reaktsioon toimuvale ja 
tema looming võib šokeerida kunstist eemal ole-
vat vaatajat. Vaatamata sellele ei pelga ta olla out-
sider, kes areneb ja eksperimenteerib (tema tööde 
tehnikana on tihti märgitud autoritehnika ja roh-
kem kommentaare kunstnik ei anna) ning julgeb 
mitte hoolida sellesama vaataja kommentaaridest. 

Kunstnik soovis lisada näitusele ka oma värs-
keima, “Covid 69”-nimelise teose Aledoia see-
riast, mis on valmistatud koroonalauast. Ühel 
pool mängulauda on heledad figuurid ja teisel 
pool tumedad. Esimesed ja viimased, haiged ja 
terved. Ja kõige tähtsam küsimus, mille kunstnik 
tõstatab: kas mäng on juba lõppenud või alles 
algab? 

* Lükantroopia (< kr lykos hunt + anthrōpos inimene) 
– psühholoogias libahunthullus, kesknärvisüsteemi 
häire, mille mõjul inimene kujutleb, et ta on loom, ja 
käitub looma kombel (uriseb, käib neljakäpakil jms).

Andrus Joonas.
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Библейский Самсон, чья 
непобедимая сила таилась в 
его волосах, полюбил Дали-
лу, которая выведала его тай-
ну и выдала врагам – фили-
стимлянам; косы Самсона 
были острижены…

Однако новый роман 
Елены Скульской, лауреата 
многих престижных лите-
ратурных премий, не имеет 
отношения к прошлому,  он предсказывает в свойствен-ной автору фантасмагорической и сатирической мане-ре будущее. Это вымышленное будущее – подготовка к ядерной войне между странами, в которых проглядыва-ют черты Эстонии и России. Ученые предлагают самые смелые проекты спасения человечества: например, можно заранее пересаживать особо ценные человече-ские головы крысам, ведь крыс не убивает радиация… Но все-таки самое главное в книге – не антиутопия, не сатира, а юмор, лирика и даже любовь. Вместо теат-ра военных действий мы видим милый авторскому сердцу просто театр с его постоянной готовностью к перевоплощению, смене масок, вечным дальтонизмом – неразличением добра и зла, испепеляющей жаждой славы, поспешным признанием белого черным, а чер-ного - белым...

ISBN 978-9949-01-930-4
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ВЫХОДИТ  ИЗ ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Jelena  
Skulskaja
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Piibli Simson, kelle võitma-

tu jõud peitus tema juustes, 

armus Delilasse, kes uuris 

välja ta saladuse ning paljas-

tas selle vaenlastele – vilisti-

tele; Simsoni palmikud lõigati 

maha …
Paljude prestiižsete kirjan-

dusauhindade laureaadi Jelena 

Skulskaja uuel romaanil pole 

midagi pistmist möödanikuga, 

vaid see ennustab autorile omases fantasmagoorilises ja 

satiirilises laadis tulevikku – käib ettevalmistus tuumasõ-

jaks kahe riigi vahel, mis meenutavad Eestit ja Venemaad. 

Teadlased pakuvad välja kõige julgemaid projekte inim-

konna päästmiseks: näiteks võiks juba ette siirdada kõige 

hinnalisemad pead rottidele, rotte ju kiiritus ei tapa …

Siiski pole raamatus esiplaanil antiutoopia ega satiir, 

vaid huumor, lüürika ja armastus. Sõjatandri asemel 

näeme me autorile südamelähedast teatrit selle pidevas 

valmisolekus ümberkehastumiseks, maskide vahetuseks; 

teatrit tema igavese värvipimedusega – suutmatuse-

ga eristada head ja kurja, põletava kuulsusihaga, rutaka 

musta valgeks ja valge mustaks tunnistamisega …

ISBN 978-9949-01-929-8

ROMAAN

SIMSON 
LAHKUB 

JUUKSURI 
JUUREST

Kaks maailma. Kaks riiki. 
Meie oma ja Narvatagune. Üks 

sõda. Üks teater. 
Palju segadust. 

Jelena Skulskaja uus romaan.

Piiriarmastus

ROMAAN

Jelena 
Skulskaja

Jelena Skulskaja

Piiriarmastus

P
iiriarm

astus

Mainekate rahvusvaheliste 
kirjanduspreemiate laureaadi 
Jelena Skulskaja uus romaan 
ilmus esimest korda Peterbu-
ri ajakirjas Zvezda ja see sai 
möödunud aastal Eesti Kul-
tuurkapitali venekeelse kir-
janduse auhinna. Loo mina-
tegelane on Lilja (nii kutsuvad 
tegelikult Jelenat tema head 
sõbrad) Skulskaja, kes on selle 
mitmekihilise satiirilise ja samas lüürilise teose kõige nal-jakam, totram, karikatuursem ja fantastilisem tegelasku-ju. Jelena Skulskaja tegelane Lilja Skulskaja töötab teatris (see on täiesti fantasmagooriline koht), peab päevikut, kirjutab näidendit, luuletusi… Ja lõpuks paneb kokku stsenaariumi kahe noore inimese armastusest: mees elab Tallinnas, kuid unistab naasmisest oma juurte juurde Peterburi, kus tema kauge esivanem teenis Peeter I Nee-valinna ehitades, tema väljavalitu aga unistab kolimisest Eestisse, kus tema vana-vana-vana-vanaema oli Katarii-na I õuedaamiks. Pragmaatiliselt alguse saanud piiter-la nna ja tallinlase armastus osutub tõeliseks, sügavaks ja lõpeb tõelisele armastusele kohaselt kurvalt.

ISBN 978-9949-01-027-1

Mainekate rahvusvaheliste 
kirjanduspreemiate 
laureaadi Jelena Skulskaja 
uus romaan ilmus 
esimest korda Peterburi 
ajakirjas Zvezda ja see sai 
möödunud aastal Eesti 
Kultuurkapitali venekeelse 
kirjanduse auhinna. 

Jelena 
Skulskaja

Nüüd ka 
lähimas 
raamatupoes!


