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Püha kapitalismilehma sotsialistlik õudusunenägu
Kirjutasin mõni kuu tagasi siinsamas Müürilehes artikli lihatööstusest,
selle keskkonnamõjudest ja sellest, kuidas võiksime tarbijatena eelistada kodumaist väiketalunike toodangut ning olema valmis maksma
selle eest ka õiglast hinda. Muuseas rõhutasin mitmel korral, et lahkan
teemat Eesti konteksti silmas pidades, ja lähtusin seda teksti kirjutades
ka üsna teadlikult Müürilehe lugejaskonnast. Imestasin, kui SEB privaatpanganduse strateeg, hinnatud majandusanalüütik ja -kolumnist Peeter
Koppel nimetas seda mõtteavaldust oma Facebooki profiilil avalikus
postituses agraarromantikaks (olgugi et ma mõistan ühtlasi, et pahameel tekkis tal tegelikult küll rohkem ülitundlikkusest taimetoitluse ja
veganluse suhtes, millest ka artiklis juttu oli). Kuid sellele postitusele
järgnes siiski (eks see ole omamoodi meelitav ka muidugi) üsna pikk ja
emotsionaalne arutelu, kus mu kirjatööd nimetati millegipärast patroniseerivalt lausa „sotsialistlikuks unenäoks” ja jahuti muu hulgas ka sellest,
kuidas tekkis keskklass. Keegi lisas veel omalt poolt ironiseerivalt, et „ta
lubas järgmiseks puidupõletajad maatasa teha”.
Ma tunnistan, et oleme kritiseerinud Müürilehes lühinägelikke ja tagajärgedega mittearvestavaid majanduspoliitilisi otsuseid ning püüdnud
tuua pildile keskkonnaargumente, millega arvestatakse praeguses ühiskonnas häbiväärselt vähe. Oleme ehk tõesti pisut liiga revolutsiooniliselt meelestatud, et uskuda, justkui ühiskonnal ja majandussüsteemil
puuduks arenguruum ning muutumispotentsiaal õiglasema ja mõistlikuma maailmakorra suunas.
Tõtt-öelda oleks rumal arvata, et pidevalt muutuv maailm – sh nii laialdase küberilma tekkimine – polekski juba muutnud kardinaalselt kapitalismi mõistet sellisena, nagu seda on harjutud seni käsitlema. Eelnevast tulenevalt paneb mind ausalt öeldes kukalt kratsima, kui inimesed,
kes justkui paistavad majandusest üht-teist teadvat, ei suuda mõista ega
mõõta erinevate tarbimisharjumuste või tootmisviiside kahjulikku mõju
ja tagajärgi ning nimetavad igasugust kriitikat kapitalismi suunal sotsialismiks või lausa kommunismiks. Eesti minevikku silmas pidades on see
muidugi üks erakordselt lihtne viis rahva hirmutamiseks, manipuleerimiseks ning juba eos kõigi arutluskäikude vaigistamiseks, mis kehtivaid
võimuhierarhiaid kuidagi kõigutada võiks. Seda taktikat on kasutatud
siinmail edukalt muidugi ka varasemates valimiskampaaniates. Samas just
Eestis, kus ultrarikkad puuduvad, usun ma pigem seda, et paljud siinsed nn kapitalismiusku inimesed on pigem lihtsalt jäänud kinni iganenud
Ameerika unelma ideesse (kuidas arvata teisiti inimestest, kes suhtuvad
anno Domini 2016 Ayn Randi filosoofiasse täiesti kriitikavabalt?).
Pahatihti ei suudeta avardada majanduskäsitlust ega kaasata sellesse
muid parameetreid peale nende, mida tavatsetakse Exceli tabelitesse
kanda. Ühe märkimisväärse ohuna Eesti ühiskonnas näengi seda, et sel-

lesama suure nn sotsialismi- ja kommunismihirmu tõttu ei ole meil kapitalismivaimustusele vastukaaluks adekvaatset kriitikat. See
pime usk ja lootus majanduse jätkuvasse
toimimisse ja arengusse vanadel alustel on
tänapäeva maailmas väga libe tee ja kui vaadata kui väikese vähemuse kätte on koondunud kogu maailma rikkus, on äärmiselt
silmakirjalik rääkida ka sellest, kuidas turumajandus on maailma vaesusest päästnud.
Muidugi ei maksa üldistada – eks neid, kes
suudavad ja soovivad majandusele uutmoodi
läheneda, on aina rohkem siinmailgi. Õigemini võikski see kapitalismi mõiste avardamine sündida avatuma maailmakäsitlusega
inimeste koostöös, kes tunneksid põhjalikult
erinevaid eluvaldkondi ja distsipliine ning loomulikult sealhulgas ka majandusteooriaid.
Selge on see, et mis töötas sada aastat tagasi,
ei pruugi töötada praegu, ja mis on tõene täna, ei pruugi seda enam olla homme.
Ometi on üks positiivne areng, millele leidub
pooldajaid nii nn padukapitalistide kui ka sotsialistideks tembeldatute
seas – idee jagamismajandusest (ime, et keegi veel seda sotsialistlikuks
unelmaks ei ole tituleerinud!). Nii et ei saa öelda, et postkapitalistlikud
ideed juba tasapisi igapäevaelus oma ilminguid ei omaks. Suures plaanis polegi postkapitalismile üleminek ühe revolutsiooni küsimus, vaid
usutavasti toimub see järk-järgult juba praegu. Paljuski seisneb see ühiskonna ja inimeste mentaliteedi muutumises. Selles, kuidas tööandjad
oma töötajaid kohtlevad; selles, kas ja kuhu investeerivad omanikud
oma teenitud kasumi või kuidas suudetakse oma tegevuse võimalike
tagajärgedega arvestada ja nende eest vastutust võtta; samuti ka selles,
kuidas materialismi väärtustamiselt liigutakse intellektuaalse väärtustamise suunas. Ega kokkuhoid tarbimiselt ei pruugi tähendada veel kulutamisest hoidumist. Kulutada tuleks lihtsalt haridusele, innovatsioonile
ja tarkadele lahendustele. Lõpetuseks tahan ma öelda seda, et pole
vaja kista järjepanu lõhet kapitalismi ja sotsialismi vahele – selle asemel võiksime hakata arendama teadlikumalt postkapitalismi diskursust
ning arutama selle võimalike väljavaadete üle õiglasema maailmakorra
kujundamisel.
Helen Tammemäe, peatoimetaja

Claus Høxbroe on Kopenhaagenist pärit luuletaja, kes külastas mai
alguses Prima Vista raames Tartut. Ta on oma elu vältel Taani pealinna paljudes erinevates linnajagudes elanud, neist inspiratsiooni
kogunud ning oma kogemused sõnaks vorminud. Tema loomingu
keskseks teemaks ongi (suur)linnaelu tunnetamine. Eva Velskri tõlkijakäe vahendusel jõuab Müürilehe lugejani Claus Høxbroe luule (lk 2).

Hannes Praks on sisearhitekt ja hobimesinik ning Eesti Kunstiakadeemia professor, kes on juhatanud nüüdseks pea kaks aastat
EKA sisearhitektuuri osakonda. Praks suunab tudengeid otsima
Eestile iseomast metsikust, leidma üles ja looma inimmõõtmelist
ruumi nii toas kui ka õues ning tabama ära perifeeria potentsiaali.
Rubriigis „Puitait” (lk 26–27) valgustab Hannes lähemalt sisearhitektide rolli muutuvas ühiskonnas.

Joonas Ojap on sotsioloogiatudeng, kirjandushuviline ja muidusööja.
Sööb raamatuid ja närib tähti. Nagu arvata võib, siis sääraste
praktikatega kaasnevad seedehäired, mis teevad ühiskonnas nähtu
vahel päris raskesti seeditavaks. Joonase artiklit riskiühiskonnast ja
postkapitalismist saab lugeda lehekülgedelt 10–12.

Evelin Orgmets on Eestisse tagasi pöördunud nüüdisaegne
nomaad. Harrastab poole kohaga melomaaniat ja armastab kõike,
mis seondub toiduga. Eluaegne observeerija ja kuulaja, kes ei oska
ega taha end piiridesse suruda. Muusikakülgedelt (lk 31) leiab Evelini
arvustuse Moderati kolmanda albumi (originaalse nimega „III”) kohta.

Riinu Lepa tegeleb igapäevaselt sotsiaalse ettevõtte Tagurpidi
Lavka MTÜ juhtimisega ning ökokogukonna Väike Jalajälg majandusliku poole arendamisega. Lisaks levitab sotsiaalse ettevõtluse
pisikut Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ühe asutaja ning juhatuse
liikmena. On osalenud mitmetes projektides sotsiaalse ettevõtluse
mentori ja eksperdina, lisaks on Riinu külalislektoriks EBSis.
Selles lehes (lk 17) kõneleb Riinu jagamismajandusest ja küsib, kas
see tähendabki kapitalismi lõppu?

Aleksander Puumets, mõningates ringkondades tuntud kui Vamp,
on legendaarne mälumängur. Mees, kes on vaadanud 48 korda
„Blade Runnerit” ja kelle kontol on eesti number üks positsioon
Tetris Attackis. Tema hing kuulub black metal’ile, kuid samastub
lõdvalt ka 80ndate popmuusikaga. Vabal ajal töötab arvutifarmis ja
pildistab lahedaid asju. Müürilehe palvel kuulas Aleksander Venetian
Snaresi albumit „Traditional Synthesizer Music” ja pani kuuldust inspireeritud mõtted (lk 31) ka kirja.

Edvin Aedma on õppinud semiootikat ja tõlkimist ning elanud vahetusüliõpilasena Venemaal ja Ameerikas. Edvin on vabakutseline
kirjanik ja Eesti kuulsaima arvutimängu „Teleglitch” üks autoritest,
kes konsulteerib või juhib praegu mitut Eesti arvutimängufirmat.
Seekord (lk 18) on Edvin võtnud eesmärgiks selgitada polüamooria ehk
polüarmastuse nähtust ning selle võimalikke seoseid postkapitalismiga.

Kadri Rood on Tartus elutsev semiootik, kes tunneb huvi kultuuri
vastu selle paljudes esinemisvormides, erilisteks lemmikuteks film,
kunst ja tumedamat sorti muusika. Lisaks kultuurile naudib head
toitu ja veini, kohvikuid ja reisimist (viimast kõige sagedamini
põhja poole). Hingelähedane on ka kõik keskkonnaga seonduv.
Seekordsetel kunstikülgedel (lk 32) tutvustab Kadri EKKMi näitust
„Köler Prize 2016”.

Foto: Märt Miljan
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Esikaanel Paavo Matsin
Foto: Priit Mürk

Claus Høxbroe
Taani keelest tõlkinud Eva Velsker

LUULE

Päike maalib puuvõrad
burboonpunaseks
linnud ja liblikad laperdavad
öötaevas
enne kui leiavad rahu
pimeduses
viimased kiired
ronivad vaevu
üle majakatuse
libisevad läbi akna
ja projitseerivad hiireviu
raamaturiiulilt
õrna varjuna kaldlaele

TOIMETUS

Alasti kui vastsündinud
seisavad puud
sirutavad käsi õhku
jalad kindlalt
külmunud mullas
konksus sõrmed
osutamas taevatähtede poole
Lambid plingivad lennukid ligemale
ujutavad Dragøri öid kollakas valguses
pragisev öötaevas
Amageri kaminavideo
projitseeritud telgikangale
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Lennukid langevad möirates maa poole
kere täis supelsaksasid
argipäevaks täis tangitud
enne unelmate puhkepaik
nüüd Amager, ooteaeg, taksosõit
ja mõtted lilledel
kas need on üle elanud
puuduva päevarutiini

Tänavuse Prima Vista kirjandusfestivali külalise
Claus Høxbroe kohta leiab rohkem infot tema
taanikeelselt koduleheküljelt claushoxbroe.dk.
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Selleks et olulisimad suvised festivalid ei jääks külastamata,
tasub neid varakult planeerima hakata. Juuni esimeste päevade ilma me veel prognoosida ei oska, aga sääsepirinat on
oodata selgi aastal (juba neljandat korda!) ja kalendris soovitame kohe mõne erksa värviga 4. juuni ära märkida – just
siis viivad jalad ja rattad ja rööpad hullutavast ilmakärast
eemale Mardu põlistallu Soomaa rahvuspargis, kuhu Sääsepirina Alguse Kontsert nüüd, pärast kaheaastast perioodi
teistes lähedastes taludes, tagasi jõudnud on.
Nagu Sääsepirinal tavaks, alustatakse õhtut rahulikumate
helidega, et siis suveöö edenedes üha pöörasemaid tuure
peale keerata. Esinejate hulgast leiame Verbariumi, kes kunagi August Sanga ja Kersti Merilaasi luulest inspiratsiooni
saanuna sõnadele heli looma asus. Maalähedase helikeelega
sobib „metsade keskele” hästi ka Barbariz. Esimese „rahvusvahelise gängina” Sääsepirina Alguse Kontserdi ajaloos kuuleme eesti-ungari triot Porteleki/Tarn/Pärnoja, kelle loomingus on nii folki, džässi kui ka palju muud! Öisematel tundidel lubatakse lavale postrokki ja elektroonikat ühendav
instrumentaalduo Micucu, misjärel saavad viimased pidulised kanduda uude päeva Sander Möldri krutitud helisegude
saatel. Ja päike juba tõusebki ja sääsed ärkavad üles.
Nagu välifestivalidele kohane, saab ööbida telkides, lähedalasuvates majutuskohtades või tantsida öö läbi ja üldse mitte uinuda! Sääsepirina pea-/perekokaks on, nagu ikka, Ann.
Väiksematele festivalikülastajatele pakub tegevust ja meelelahutust Tipu Looduskool, programm lubab nii žongleerimist kui ka karkudel kõndimist, aga mitte ainult.
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi juhul, kui ilm, rahastajad või
kuri saatus mäkra mängivad. Lisainfo: mardu.ee/
saasepirinaalgusekontsert

Kui kuu alguses vallutas Tartu iga-aastane festival Prima Vista,
siis lõpp rõõmustab pealinna kirjandussõpru, sest 25.–29. maini vältab siin festival HeadRead.
Välisesinejate loetelu on pikk ja muljetavaldav, siin leidub
omajagu üritusi nii luule- kui ka proosahuvilistele, nii krimikui ka ulmefännidele, autoreid on nii Lääne- kui ka Ida-Euroopast, aga ka Ameerikast ja näiteks isegi Botswanast.
Ehk tuntuimate nimedena torkavad silma žanrikirjanduse
esindajad: 27. mail esineb Kirjanike Majas krimikirjanik Donna
Leon ning 28. mail ameerika ulmekirjanik Peter V. Brett, mitmel korral on võimalik näha ka inglise krimikirjaniku Jason
Goodwini esinemisi. Eesti publikule ei tohiks olla võõrad ka
soomlased Sofi Oksanen ja Katja Kettu ega venelased Artemi Troitski ja Mihhail Šiškin, kes on külastanud varem Tartu
kirjandusfestivali.
Lisaks klassikalistele kohtumistele autoritega leiame festivali kavast ka vabaõhutegevusi (nagu kirjanduslikud jalutuskäigud – Kalamajas, Nõmmel,
Kadriorus, vanalinnas), etendusi
(näiteks Jelena Skulskaja lastelavastus „Rumal hiireke”), aga ka harivaid
ümarlaudu (näiteks eesti kirjanduse
tõlkijate vestlusring „Puhas eesti
kirjandus” ja aruteluõhtu „Düstoopia ja sotsioloogia”), loetakse võistu proosat ja slämmiformaadis luuletki, festivalipäevade hilisematel
tundidel näitab lätivene luulerühmitus Orbita, kuidas teha luulediskot. Ürituse esinejate nimekirjast
ei puudu ka Sigmund Freudi lapselapselaps. Lisainfo: headread.ee

in e

NÄDAL TÄIS KIRJANDUST
:5

UUDISED

Kel 13. mail Tallinnas Kelmis toimuvast Indie-Discost väheks
jääb, saab veidi vähem kui nädal hiljem sammud Emajõe
Ateenasse seada, kus paitab 19.–21. maini huviliste kuulmismeeli alternatiivmuusikafestival Indiefest. Festivali avapidu
19. mail toimub jõelinnale kohaselt Sisevete Saatkonnas, õhtusemad üritused (ja kogu reedene päev) on viidud Genialistide Klubisse ning laupäev, 21. mai on planeeritud päevaks
vabas õhus – kontserdid toimuvad Kalevi tänava pargis.
Esinevad kodumaised vanameistrid ansambli Dagö koosseisus, elektrosoulikunn Kali Briis, etnopopparid ansambliga
Trad.Attack!, alternatiivrokkarid Laika Virginist jne. Välismaistest esinejatest näeme soome folkrokkansamblit Ravggon.
Põhjamaist vaimu esindab ka norra kollektiiv Sturle Dagsland,
kelle loomingust ei puuduvat ei „ingellik skandeerimine” ega
ka „kõhedusttekitavad karjatused”! Laupäevasumeduses astub Kalevi pargis üles briti indie-sünti
praktiseeriv kahemehebänd
April Towers. Lisainfo:
indiefest.eu

METSADE VAHELE SÄÄSEPIRINAT KUULAMA
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Katja Kettu. Foto: Ofer Amir

MAI
TARTU NOORE KUNSTI OKSJONIT saab uudistada 18. mail Tartu Loomemajanduskeskuses juba
14. korda. Noor kunst tähendab seda, et oma töid
müüvad kunstnikud võivad olla maksimaalselt 40 aastat vanad, 41-aastased enam ei saa. Oksjonikataloog on
üles riputatud aadressile noorkunst.ee, aga töid saab näha
ka päris oma silmaga noore kunsti näitusel Loomemajanduskeskuse kompleksis (Kalevi 13 ja 17). Oksjonil saab osaleda
nii osta.ee keskkonnas kui ka 18. mail kell 18 kohapeal. Sissepääs saalioksjonile maksab viis eurot.

Foto: Patrik Tamm

„ÜMBERRINGI VÕIMALIK ON JUMAL,” kuulutab Tartu Üliõpilasteater, tuues Üliõpilasmajas lavale Aleksandr Vvedenski
eshatoloogilise müsteeriumi Aare Pilve tõlkes ja Enor Niinemäe lavastuses. Näidendi tegevus toimub siinilma ja teispoolsuse vahel, Jumalat otsides satutakse jõulupeole, aga
kohtutakse ka Veenuse ja Maaga, kõneldakse rahvastega ja
seigeldakse võlumetsas. Esietendus 8. mail, järgmised 13. ja
14. kuupäeval. Lisainfo ja täpsed mänguajad leiab Facebooki
lehelt Ümberringi Võimalik on Jumal.
MINGE ÕUE! Kuna lõpuks paistab suvi olevat päriselt pärale
jõudnud, muutuvad aktuaalseks ka kõikvõimalikud õued ja
hoovid, talgud ja täikad, matkad ja jooksud ja piknikud. Häid
uudiseid on neilegi, kes maale minna ei taha või ei jõua või
kes kardavad puuke: Tartus avatakse 3. juunil läti alternatiivrokitähe Triana Parki abiga Uus Õu, selle Tallinna ekvivalent
ÕU (Kelmi ja Suhkrumolli terrassil) on juba avatud. Aga see
pole veel kõik! Lisainfot saab õues.

ROHETEHNOLOOGIA IDEEKONKURSI Eesti voor on
avatud 3. juunini ja kutsub kaasa mõtlema keskkonnasäästlike lahenduste teemal. Eesti võõrustab sel sügisel Euroopa
suurima rohetehnoloogia võistluse ClimateLaunchpad finaalüritust, mille raames sõidavad siia valdkonna parimad startup’id 25 riigist – kokku ligi 80 meeskonda. Teiste hulgas toob
ClimateLaunchpadi finaal Eestisse mitmeid rahvusvahelisi
investoreid ja valdkonna mentoreid Taanist Küproseni. Lisainfo: climatelaunchpad.org

MUUSEUMIÖÖ 2016 sedastab merekultuuriaastast inspireerituna, et „öös on laineid”. Laupäeval, 14. mail avavad
programmis osalevad muuseumid kell 18–23 oma uksed
ning sel ajal on sissepääs tasuta ja püsiekspositsioonide kõrval pakutakse ka erinevaid muuseumiöö eriprogramme: õpitubasid, ettekandeid, võistlusi, giidiekskursioone jne. Nii on
huvilistel võimalus külastada
näiteks Hiiumaa militaarmuuseumi, August Teppo
lõõtsamuuseumi Võrumaal
või Pakri tuletorni Harjumaal. 70ndate muusikat saab
kuulata Tartus tuumavarjendis. Aga mõistagi oodatakse
külastajaid ka juba tuttavatesse kohtadesse, nagu Pärnu
Uue Kunsti Muuseum, OkuMuuseumiöö 2014. Näitus „Iseolemise tahe”
patsioonide muuseum TallinMaarjamäe lossis. Foto: Vahur Lõhmus
nas, Haapsalu ja Narva linnused jne. Lisainfo ja muljetavaldav nimekiri MÖÖl osalevatest
muuseumidest on saadaval aadressil muuseumioo.ee.
NARVA [EEL]ARVAMUSFESTIVALI programm valmis koostöös Ida-Virumaa inimeste ja organisatsioonidega, ürituse
eesmärk on erakonnapoliitikaväline arutelu, suhtluskultuuri
edendamine ning kohalike inspireerimine oma elukeskkonna
arengul silma peal hoidma ning seda isegi kujundama. Festival toimub 21. mail Narva Muuseumis ning niisugusena on
ta augustikuus Paides toimuva Arvamusfestivali eelüritus.
Lisainfo: arvamusfestival.ee
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Adbusters kasutab suuri visuaale
ning reklaamindusest tuntud tehnikaid, kuid edastab nende kaudu
Kalle Lasn. Foto: Adbusters
risti vastupidist sõnumit. Millest
selline lähenemine?
Loomulikult leidub reklaamitööstuses väga võimsaid mõjuAjakirja Adbusters asutajat ning peatoimetajat Kalle Lasni
võis vähemalt 2011. aastal pidada maailma kõige mõjuka- tusvahendeid, mida on rohkem kui pool sajandit kasutatud.
maks eesti juurtega inimeseks. Vancouveris resideeriva aja- Ma töötasin varem Jaapanis turundussektoris ning tunnen
neid tehnikaid läbi ja lõhki. Kui me Adbustersiga alustasime,
kirja toimetusel piisas ühe uudiskirja väljastamisest, misjärel
hakkas Wall Streeti südamesse massidena inimesi voolama. siis mitmed meie kampaaniad ja telereklaamid tõepoolest
lähtusid turundusloogikast, kuid praeguseks oleme liikunud
Lasni nime taha pookis meedia seejärel Occupy Wall Streeti
sellest punktist kaugele edasi. Me opereerime esteetilisel taliikumise asutaja tiitli, kuigi Zuccotti parki Lasn oma jalga ei
sandil, milleni reklaamitööstus kunagi ei küündi. Nüüdseks
tõstnudki.
varastavad nemad hoopis meilt. Meie oleme trendiloojad,
Lasni ja Adbustersi viis aastat tagasi saabunud tähetunnile
kes suudavad noorte inimeste kujutlusvõimet köita. Reklaaeelnes aastaid kestnud töö. Ajakiri arenes 1989. aastal välja
infolehest, mis kasvas peagi üleriigiliseks väljaandeks, laie- mitööstus on seda tähele pannud ning hakanud meilt ideid
nes seejärel üle kogu Põhja-Ameerika ning levib nüüdseks varastama. Praegu tundub mulle, et reklaaminduses valitseb
kõikjal maailmas. Ajakirja eesmärk oli selge algusest peale – täielik peataolek – püütakse meeleheitlikult noorteni jõuda,
nemad aga suhtuvad brändidesse ning reklaamindusse terviseista poliitilistest ning majanduslikest jõududest tuleneva
väärkohtlemise vastu. Lasn oli saanud seda tunda omal nahal, kuna pigem küüniliselt.
kui telekanalid keeldusid tema metsatööstust kritiseerivat
reklaami näitamast. Adbustersi kollektiiv on pidanud see- 2011 oli Adbustersi jaoks kahtlemata kõige edukam aastõttu nuputama aegade jooksul oma tarbimisvastaste ning ta. Seda tänu Occupy Wall Streeti liikumisele, mis sündis
ökoloogilisust toetavate hoiakute levitamiseks originaalseid Adbustersi kollektiivi algatusel. Tegemist polnud Adbuskampaaniaid, nagu „veganitossude” müümine või Buy No- tersi jaoks sugugi esimese kampaaniaga, kuid see läks
thing Day. Lasn usub siiralt, et just Adbusters pakub lahen- viraalseks. Kas teil õnnestus tookord vajutada õigetele
nuppudele või panite ennekõike ajastusega täppi?
dusi eksistentsiaalsele kriisile, mis maailma ohustab.
Meie toimetus koosneb revolutsiooniliselt meelestatud inimestest, kelle eesmärk on revolutsiooniline moment ära taKas Adbustersi fookus on 25 tegutsemisaasta jooksul
bada. Kui araabia kevad algas, siis meie jaoks oli see tõeliselt
nihkunud?
See on paljuski muutunud. 1989. aastal oli üldsus ökoloogilis- inspireeriv. Me mõtlesime, et kui revolutsioon on võimalik
test probleemidest veel väga vähe teadlik – räägiti peamiselt Egiptuses, siis kindlasti on see teostatav ka mujal. Juhtumisi
metsade hävimisest ning happevihmadest. Adbusters kehas- oli see ka periood, mil noorte illusioonid olid finantskriisi
tas pikka aega selle mõtteviisi edastamisel suunanäitaja rolli. järel purunenud ning paljud olid Wall Streeti ja ärieliidi peale
Globaalse situatsiooni halvenedes on hakatud tasapisi rääki- vihased. Seega, aeg oli igal juhul küps. Kui me tulime välja
ideega okupeerida rahvusvahelise kapitalismi süda ehk Wall
ma kliimasoojenemisest laiemalt. Ka meie oleme muutunud
selle protsessi käigus vihasemaks ning teravamaks, näiteks Street, levis see kohe kulutulena. Seega, jah, sel hetkel tajuoleme algatanud erinevaid eesrindlikke ülemaailmseid kam- sime me väga täpselt, milline on rahva meelsus.
paaniaid. 25 aastat hiljem tunnetame, kuidas mitmed ideed,
mida oleme propageerinud, on saavutamas laiemat kõlapin- Kui seotud oli Adbustersi kollektiiv Occupy Wall Streetiga pärast algset üleskutset?
da, ning meie teemapüstitusi pole võimalik enam eirata.
Minimaalselt. Hiljem levis #OWS ka Vancouverisse ning ma
Adbusters töötab paralleelselt kahel tasandil. Ühelt olin veidi siinsete korraldajatega seotud, kuid keegi meie seast
poolt organiseerite te suurt tähelepanu tekitavaid ava- ei läinud Zuccotti parki. Tõsi, me olime sealsete inimestega
ühenduses nagu ka mitmete teiste okupeerijatega üle maalikke kampaaniaid, teisalt töötab ajakiri lugejatega ka
väga isiklikul pinnal, mida signaliseerib Adbustersi ala- ilma, kuid me ei pannud korraldamisel ise käsi külge. Sel
ajal oli mul tegemist intervjuude andmisega – ühes kuus tuli
pealkiri „The Journal of Mental Environment”. Milliseid
anda iga päev kuus-seitse intervjuud. Isegi Jaapani ja Hiina
meetodeid te vaimse keskkonna muutmiseks kasutate?
ajalehed tahtsid teada, mis toimub. Me olime Occupy Wall
Päris alguses olime tüüpiline vasakpoolne ajakiri, mis oli täis
esseesid. Vahetevahel ilmus mõni koomiks või mõtlemapa- Streeti jaoks justkui PR-meeskond.
nev visuaal, kuid me olime põhimõtteliselt traditsioonide
Kas sa tundsid distantsilt vaadates, et hea protest läkütkes. Ühel hetkel saime aru, et selline vorm ei tööta, ning
hakkasime otsima viise, kuidas oma häält kuuldavamaks teha. heb raisku, sest puuduvad konkreetsed nõudmised ning
Mõistsime, et selleks tuleb muutuda lugeja jaoks personaal- selge tegutsemisstrateegia?
Me andsime endast parima. Occupy Wall Streeti esimesel
semaks ning intiimsemaks. See tähendab, et tõeline jõud ei
plakatil oli kirjas „What is our one demand?” (Mis on meie
peitu mitte faktides, vaid esteetikas. Meie jaoks on maailm

üks nõudmine?). Me saatsime korraldajatele kokku 20–30
läkitust, et nad tuleksid välja selgelt sõnastatud eesmärkidega, millest üks oli nn Robin Hood tax ehk väärtpaberitehingute maksustamine, mis oli meie hinnangul ideaalne nõudmine.
Aga kui mitusada inimest koguneb parki, hakkab protest seal
oma elu elama. Occupy Wall Streeti osalised lõid ise oma
kultuuri ja asjaajamise viisi. Paraku oma algses vormis jooksis see ühel hetkel õhust tühjaks. Nüüd me üritame välja
mõelda, mida teha järgmisena.
Occupy Wall Streeti tunnustatakse reeglina selle eest,
et see muutis avalikku diskursust ning tõi lauale üha
laieneva ebavõrdsuse küsimuse. Nüüd mil möödub varsti viis aastat #OWSi algusest, tasub küsida, millised on
Occupy liikumise suurimad poliitilised võidud?
Revolutsiooniline muutus ei käi nii, et kuskil on mingi liikumine, mis saavutab kohe oma eesmärgid. See on aeglane
protsess, mis võib mõnikord kesta aastaid. Ka kümne aasta
pärast ei pruugi selle protsessi viljad veel nähtavad olla. Tihti
eeldavad sellised muutused tervelt generatsioonilt poliitilist
aktiivsust. Occupy Wall Street kuulub koos araabia kevade,
Indignadose, Syriza ja Bernie Sandersiga ühte ahelasse, mis
on aidanud kaasa noorte politiseerumisele. Meil õnnestus
panna miljonid noored poliitikast huvituma, nii et mingil määral oli tegu vägagi eduka üritusega. Need noored, kes viis
aastat tagasi pargis magasid, võitlevad nüüd selle nimel, et
Sandersist saaks president, või loovad uusi poliitilisi erakondi, nagu Podemos Hispaanias. Järgmine katastroofiline
moment, olgu selleks siis mõni loodus- või finantskatastroof,
võib anda araabia kevade, Occupy liikumise, Syriza vms kaudu politiseeritud inimestele, kes on uute mudelitega eksperimenteerinud, uue võimaluse. #OWS oli üks oluline moment sündmuste ahelas, mis lõpeb mastaapse muutusega
mõtteviisis.
#OWSi eeskujuks oli araabia kevad. Praegu näeme, kuidas vabadusliikumine on lõppenud mitmel pool kodusõja ja verevalamisega, mistõttu paljud analüütikud
leiavad, et tugev türann on parem kui vabadest kodanikest moodustunud nõrk koalitsioon. Mismoodi sina
neid sündmusi hindad?
Selline vaatepunkt on liiga lühiajaline ja mitte kõige produktiivsem viis araabia kevade tulemuste hindamiseks. Lähis-Ida riike
on valitsenud aastasadu hõimujuhid või sõjaväelased. Araabia
kevad ei saa seda korraga ja järsku muuta. Revolutsioonidel
on tavaliselt mitu faasi. Pärast araabia kevadet andis võimult
kõrvaldatud seltskond mitmes riigis rahvale vastulöögi, tulles
võimule tagasi. Aga ma usun, et lihtrahvas tänavalt õppis midagi araabia kevade käigus. Nad said teada, et kui inimesed on
piisavalt vihased, siis neil on võim oma liidrite kõrvaldamiseks.
See julgustas rahvast. Aga tegu on mitmest raundist koosneva
poksimatšiga ning varsti algab järgmine raund, kuid nüüd on
inimestel võidukogemus olemas.
Tahriri väljakul, Zuccotti pargis ja Syntagma väljakul protestinud olid enamasti noored inimesed. Sa oled nende
peale suuri lootusi pannud, öeldes, et meie planeedi
tulevik sõltub põhimõtteliselt Y-generatsioonist. Kas sa
arvad, et see põlvkond erineb oma mõtteviisilt ja käitumiselt varasematest?
Eks minulgi ole oma kahtlusi, kas sellel põlvkonnal on piisavalt julgust globaalse revolutsiooni elluviimiseks. Seepärast
ongi araabia kevade ja Occupy Wall Streeti laadsed üritused
väga olulised. Need on hetked, mil noored saavad kokku, tajuvad küünarnukitunnet, korraldavad arutelusid, suhtlevad
isekeskis olulistel teemadel, hakkavad lugema raamatuid
või Adbustersit. Selle käigus õpivad nad, kuidas olla muutuste elluviijad, kelle õlgadel seisab meie planeedi saatus.
jätkub >
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esteetilises kriisis, millest väljumiseks
tuleb muuta inimelu tooni, tunnetust
ja meeleolu. Sellest arusaamast sai alguse esteetiline otsing, et leida vastus
küsimusele, milline võiks tulevikku
suunatud ajakiri välja näha. See on jätkuvalt käimasolev protsess, sest me
üritame arendada iga uue numbriga
sellist mudelit, mis jutustaks kaanest
kaaneni ühte lugu. Lugu, mis kõnetaks
lugejat väga intiimsel tasandil.
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Revolutsioon on nagu 12-raundiline
poksimatš ning alanud on alles teine raund.
Occupy Wall Streeti liikumise algataja
usub, et viis aastat tagasi Zuccotti parki
kogunenud inimesed said osa maagilisest
momendist, mille esimesi vilju on meil võimalik maitsta heal juhul kahekümne aasta
pärast.
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Aastatepikkuse ebaõnnestumise järel on mul tunne, et nende noorte inimeste eestvedamisel on tõepoolest midagi uut
toimumas. Minu kontoris töötavad noored ei taha maja ega
autot ega abielusõrmust. Nad sõidavad rattaga, elavad nutitelefonis ja suhtlevad aktivistidega üle maailma. Nad oskavad panna interneti enda kasuks tööle. Ma arvan, et noorte
närbunud tulevikuväljavaated on kujundanud nende väärtushinnanguid teistsuguseks ja on lootust, et Y-generatsioon
seisab oma ülesannete kõrgusel.
Samas öeldakse, et Y-generatsioon on liiga turvaline,
küüniline ja muretu, st puudu on vihast ja radikaalsusest, mida tõeline revolutsionäär peaks evima.
Väga keeruline on tervet põlvkonda ühe mõõdupuuga hinnata. Iga generatsiooni hulgas on väga väike protsent tõelisi
maailmamuutjaid. Mingil määral on see tõsi, et paljudel Y-generatsiooni esindajatel on vaoshoitud ellusuhtumine. Samas
on nende hulgas ka intellektuaalselt väga sügavaid ja huvitavaid mõtlejaid ning radikaalseid aktiviste, kes on valmis võtma riske, et status quo’d kõigutada. Selles mõttes on Y-generatsioonil ülemaailmse revolutsiooni korraldamiseks täpselt
samad võimalused kui varasematel põlvkondadel.
Sinu viimane raamat „Meme Wars” on adresseeritud
majandustudengitele. Miks sa nemad oma auditooriumiks valisid?
Mulle on alati tundunud, et matemaatikal rajanev majandusteadus on oma olemuselt ekslik. Selle teadusharu aksioomid
ning printsiibid on fundamentaalselt paigast ära. Kujundlikult
väljendades on majandusteaduse puhul tegu varinguohus
hoonega, mis tuleb laiali lammutada ja vundamendist alates üles ehitada. Majandusteadlased armastavad mõelda, et
nad on teadlased nagu füüsikud või keemikud, sest nad vaatavad majandust analüütiliselt ning teevad oma mudelite
põhjal prognoose. Ometi suutsid neist vähesed 2008. aasta
majanduskriisi ette ennustada. Kui järgmine revolutsioon
on veretu, siis see peab algama paradigmanihkest majandusteaduses. Meil on vaja, et tulevased majandusteadlased oskaksid rahavoogudele lisaks ka looduslikke ressursse mõõta,
et nad poleks lihtsalt majandusteadlased, vaid nende tiitli
ette saaks panna liite „bio-”. Nad peavad oskama arvutada
kliimasoojenemise, ummikute või happevihmade hinda. Kui
majandusteadus suudab majandustegevuse negatiivsed aspektid oma arvutustesse kaasata, on tegu paradigmanihkega,
mis muudab ka meie arusaamu progressist. Selleks peavad
aga noored majandustudengid hakkama oma õppejõudude
vastu mässama ning küsima valusaid küsimusi.
Sa oled läinud isegi veel kaugemale ja maininud, et ratsionaalsusel põhinev Lääne mõtlemine on jõudnud oma
haripunkti ning tekkinud segadusest väljumiseks tuleks
meil pöörata oma pead Ida poole. Kas sa saaksid seda
mõttekäiku selgitada?
Kui ma rääkisin ennist esteetilisest kriisist, siis sellest väljumiseks peab toimuma toonimuutus mitmes valdkonnas. Mõnel pool on see juba alanud, näiteks maskuliinsuse asendumine feminiinsusega. Samasugune muutus on Läänele omase mõtteviisi asendumine Ida omaga, kristluse asendumine
islami ja teiste animistlike religioonidega. Samuti hakatakse
vaikselt aru saama, et instrumentaalne ratsionaalsus, millel
baseerub majandusteadus, pole alati kõige parem viis probleemide lahendamiseks. Ma arvan, et üheks keskseks toonimuutuseks on ratsionaalsuse asendumine intuitiivse mõtlemisega, kus on rõhk emotsioonidel ja empaatilisusel.
Paar aastat tagasi esinesid sa eesti dokumentaalfilmis,
mis kandis tabavalt pealkirja „Okupeeri oma müür”. See
film lõppes minu arvates suhteliselt täpse tähelepanekuga, et esmalt tuleb meil okupeerida müür oma peas.
See tähendab, et me oleme tänu meediale, haridusele,
perekonnale ja sõpradele justkui programmeeritud mingit pidi mõtlema. Nende abiga on kerkinud barjäär, mis
takistab meil esitamast õigeid küsimusi või jõudmast

õigete vastusteni. Kuidas peaksime selle barjääri meie
sees lammutama?
Mul on tunne, et kriis, kuhu meie maailm suundub, sunnib
meid mõtlema. Araabia kevade ning Occupy Wall Streeti
sarnased poliitilised liikumised on momendid, mille käigus inimeste mõttemaailm avardus. Samamoodi võib inimesi mõjutada Adbustersi lugemine, sest me üritame täita iga numbri
uute epifaaniatega.
Kuidas Eesti eespool mainitud toonimuutustega suhestub?
Kui Eesti taasiseseisvus, siis võeti uus kurss ja see oli Eesti
ajaloos oluline moment. Seejärel hakkasid eestlased ajama
taga Ameerika unelmat ning hüpati pea ees kapitalistlikku
ihademaailma. Praegu ma ei taju, et Eestist midagi huvitavat
oleks tulemas. Ma olen teinud Adbustersit 25 aastat ja selle
aja jooksul pole Eestist tulnud midagi sellist, mis vääriks ajakirja panemist. Kusjuures ma olen püüdnud sellist materjali
spetsiaalselt otsida, sest Eesti on siiski mu sünnimaa. Kui ma
ise Eestit külastasin, siis lootsin, et see viib mind kokku oma
juurtega ning on selles mõttes võimestav ja inspireeriv kogemus, kuid ma olin Eestis väga pettunud ja mulle tundus, et riik
on võtnud tugevalt parempoolse ja natuke isegi fašistliku suuna. Ma küsin endalt, mille eest Eesti praegu seisab, kui arvata
välja see, et ollakse interneti kasutamise poolest esirinnas.
Eesti on oma arengus punktis, kus on vaja tulla välja millegi
intellektuaalselt paeluvaga, mis aitaks lahendada maailma
ohustavat eksistentsiaalset kriisi. See on suurepärane näide
rahvast, kelle mõtteviisi ja meelsust tuleb muuta. Eesti vajab
oma Indignadost või #OWSi, mis tekitaks noortes erutust.
Sinu diagnoos peab kindlasti paika, kui võrrelda Eestit
Kanadaga, mis sai hiljuti värske peaministri, keda paljud toovad 21. sajandi poliitikutele eeskujuks.
See, mis juhtus Kanadas, peab juhtuma ka Eestis. Meid juhtis
kümme aastat parempoolne Harper, kes õõnestas selle aja
jooksul rahva moraali ning intellektuaalset võimekust, muutes noori poliitika suhtes pigem passiivseks. Ta oli must pilv,
mis rippus Kanada kohal. Järsku ilmus välja see noor tüüp ja
kohe muutus Kanadas toon. Me räägime kogu aeg toonist!
Võib-olla järgnevate aastate jooksul peame Trudeau’s pettuma, sest ta hakkab tegema rumalaid otsuseid, mida poliitikud reeglina teevad, kuid vähemalt praegu on see suurepärane näide sellest, mida toonimuutus võib riigiga teha. Sama
vajate ka teie Eestis! Noort juhti, kes oleks võimeline kogu
rahva meelsust muutma ning panema noori taas rohkem geopoliitikast ning globaalsetest probleemidest huvituma. Eesti
ei saa jätkata saarena maailmas.
Samas on Eesti praegune peaminister üks Euroopa noorimaid, kuid paistab, et ta pole võimeline sellist toonimuutust ellu viima.

Alati, kui ma kuulen näiteks teie presidenti rääkimas, närib
mind kahtlus, et Eestis on peidus väike fašistlik varjukülg. Ma
näen teid endiselt koos Ungari ja Poolaga osana Ida-Euroopast, st Eesti ei suuda ülejäänud maailma positiivsel viisil kõnetada. Eesti on poliitiliselt valel pool rindejoont ja teil on
tarvis noort ja värsket liidrit nagu Trudeau, kes suudaks riigi
tooni muuta.
Järgmisel aastal on tulemas presidendivalimised Ameerikas. Sa mainisid põgusalt juba Bernie Sandersit. Mis sa
arvad, kui tõenäoline on, et seal toimub toonimuutus?
Erinevalt Ameerikast on Eesti väike riik, mis suudab vajadusel ühtselt tegutseda ning poliitiliselt kannapöörde teha.
Ka Kanada on selleks võimeline. Ameerika oma 300 miljoni
elaniku ning korporatiivse poliitsüsteemiga on teistsugune.
Seal on igasuguse muutuse esilekutsumine keerulisem, kuid
vähemalt on sellega algust tehtud. Aastaid on olnud USA
presidendivalimistel demokraadid versus vabariiklased, kuid
mis toimub tänavu?! Trumpist ja vabariiklastest ma ei räägigi,
kuid ka vasakul tiival on nooremad valijad otsustanud toetada Sandersit. Ma siiski arvan, et vähemalt sel korral läheb
kõik veel vanaviisi ja Clinton võidab valimised, kuid maailmas
toimuv on põhjustanud poliitvälja mõlemal poolel korraliku
raputuse. See võib tähendada, et tulevikus saab ehk keegi
Sandersi sarnane tõepoolest presidendiks.
Paljud peavad postkapitalismi mõistena ideaalseks tühjaks tähistajaks, sest meil puudub oskus mõelda väljaspool kapitalistlikku paradigmat. Me kõik kanname ninal
turukapitalistide prille. Millisena näed sina tulevikku?
Millal me oleme võimelised need prillid eest võtma?
Maailm on olnud pikka aega turujõudude kütkes, ilma et
me oleks kapitalistlikku süsteemi eelnevalt üldse küsimuse
alla seadnud. Alles nüüd hakkavad küsimused esile kerkima.
Selle näiteks on ka hiljuti lekkinud Panama paberid. Järjest
enam mõistetakse, et kapitalism tähendab muu hulgas ka
seda, et käputäis ultrarikkaid peidab oma sissetulekuid maksuparadiisidesse. Ma arvan, et kapitalismi õõnestatakse järkjärgult. Järgmise finantskriisi järel muutuvad mitmed kapitalismi reformimiseks välja käidud ideed taas aktuaalseks, nagu
Robin Hood tax. Siis jõuab ka 99% vs. 1% debatt reaalsete
tulemusteni. Tekib teistsugune kapitalism, mis põhineb oma
olemuselt endiselt turusuhetel, kuid kapitalism muutub selle
käigus inimnäolisemaks. Turgudel hakkavad kehtima hinnad,
millesse on arvestatud iga toote puhul ka ökoloogiline kulu
või kahju. Sellises turusüsteemis on kõik välised tegurid, mis
kapitalismiga kaasnevad, hinna sisse arvestatud. Seega pole
tegu lihtsalt rikastelt raha kantimisega, vaid majandussüsteemi teoreetilised alused peavad selle käigus muutuma. Ilma
nende süstemaatiliste muutusteta suundub meie planeet pimedasse ajastusse, mis võib kesta väga kaua.

Anna-Maria Penu. Foto: Dori Romera

Anna-Maria Penu

ARVAMUS

Panama
pimedus

POSTKAPITALISM

rahvusvaheliste finantssüsteemide ja -tehingute seadusliku ja seadusevastase tegevuse piirjooned
aina hägusemad. Otsused selle
kohta, millal miski seadusevastaseks saab, on puhtalt poliitilised.
Seetõttu ütlebki Slavoj Žižek, et
juba globaalse kapitalismi juriidiline süsteem on oma olemuselt
seaduslikuks muudetud korruptsioon. Hoolimata sadadest lubadustest ning suurtest sõnadest
pole 2008. aasta kriisist alates
ei valitsused ega rahvusvahelised organisatsioonid selles vallas
sõrmegi liigutanud.
Heaks teemakohaseks näiteks
on äsja Euroopa rahandusministrite vahel peetud arutelud Panama paberitest lekkinud saladuste üle. Euroopa Komisjoni suurejooneline ettepanek, et kõik Euroopa Liidus tegutsevad rahvusvahelised suurfirmad, mille käive
on üle 750 miljoni euro aastas,
peaksid avalikustama, kui palju
nad kasumit teenivad ja makse
maksavad, pole väga paljudele meelt mööda. Sest see puudutaks ka maksuparadiise. Ettepaneku peale hoiatasid mitmed suurfirmad eesotsas IKEA ja McDonald’siga, et nii detailse info avalikustamine kahjustaks nende konkurentsivõimet,
ning paljusid nõudmisi pehmendati seejärel märkimisväärselt. Saksa rahandusminister Wolfgang Schäuble on samuti ettepaneku vastu. Tema argument on, et säärase info
avalikustamise nõue võib anda tagasilöögi, kuna hakatakse
pelgama avalikku häbiposti sattumist. Ka Austria ja Malta
rahandusministrid jäid skeptiliseks, arvates, et piisab täiesti,
kui info edastatakse maksuametitele2.
Žižekil on õigus: globaalse kapitalismi juriidiline süsteem
on seadustatud korruptsioon.
Mis veel hullem, globaalsetes finantstehingutes kasutatavad tehnikad ja valemid ei ole aina keerulisemad seetõttu,
et seadusi eirata – seda pole, nagu näeme, enam vaja –, vaid
põhjusel, et tänapäeval toimiva kapitalismi loogika ajab alati
taga maksimaalset ja kiiresti teenitavat kasumit, mis on juba
ainuüksi oma olemuselt spekulatiivne. See toob endaga kaasa üha suureneva vaesuse, ebastabiilsuse, riskid ja järjest regulaarsemad kriisid. Samal ajal koondub kasum konkreetse
ja väikese grupi kätesse.
Tegemist ei ole enam ainult ebavõrdsuse süvenemisega
maailmas, mida kapitalistlik süsteem otse loomulikult toodab, arvab Saskia Sassen, vaid millegi põhimõtteliselt teistsuguse ja kohutavamaga. Ta peab silmas teatud tüüpi majanduspraktikate, mida iseloomustab „vahendite keerukus ja
tagajärgede brutaalsus”, intensiivistumist ja levikut, mis viskab süsteemist välja ja vaesustab aina suuremaid rahvahulki
erinevates riikides. Meie silme all toimuv kasumi ja vaesuse tootmist varjavate „kapitalistlike suhete süstemaatiline
süvenemine”, mis on majanduskriisi käigus üha julmemaks
muutunud, meenutab Sassenile kapitalismi algusaegadele
omaseid ekstreemseid kapitali kogumise viise3.
Ja see on põrgu maa peal.
See on pilt, mille Panama paberid paljastavad. Nad asetavad valitseva süsteemi küünilisuse meie silme ette. Me ei saa
enam vait olla ning teha nägu, nagu see kõik ei puudutaks
meid. Struktuure ei saa eraldada struktureerimise protsessidest. Me ei saa öelda, nagu väidab hispaania filosoof María
Jesús Izquierdo, et ühiskond „on” patriarhaalne või „on” kapitalistlik, sest kapitalism tähendab „kapitalismi tegemist” ja
patriarhaat tähendab „patriarhaadi tegemist”4. Nii kapitalism kui ka patriarhaat on meie (taas)toodang. Tegemist pole
millegi meist väljaspool seisvaga, vaid ennekõike on need
meie rutiinid ja kiindumused.
Aga ka meie vaikimised ja unustamised.
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Kas kapitalism ilma Panamata on võimalik?
Hoolimata sellest, et maksuparadiisidest ja
offshore-firmadest on saanud kapitalismi pärisosa, mis töötab 1% ülirikaste kasuks, leiavad sellised praktikad ühise hukkamõistu asemel jätkuvalt õigustamist. Kas saabki kritiseerida midagi,
millesse ollakse nii palavalt kiindunud?
Kapitalismi suurim vale lubab, et kui sul läheb vaba konkurentsi tingimustes hästi, võid sa väga rikkaks saada. Vastutasuks pead teistest õige pisut enam ühisesse ellu tagasi andma. Umbes nii võiks kõlada lühidalt ühiskondlik pakt, millele
sai kunagi alla kirjutatud. Kapitalismi suurim saavutus on aga
see, et kuigi seda pakti on murtud mitmeid kordi, tõestades
seega, et globaalse kapitalismi tegelik mudel töötab peamiselt vaid 1% inimkonna heaks, panustab kapitalistliku majandusmudeli eksistentsi veendunult edasi ka ülejäänud 99%
inimestest, kes elavad süsteemi äärealadel.
Põhjus ei ole selles, nagu me ei aimaks, mis „tegelikult” toimub. Aimame küll. Kapitalism ei võlu meid niivõrd sellega,
mida ta meile annab, kuivõrd sellega, mida ta meile lubab –
taolises raamistikus võidab uskumus alati fakte, müüt reaalsust. Hirm kapitalismi kuldsest unelmast väljajäämise ees paneb
meid vastuhaku asemel hoidma kramplikult kinni ängistavatest, meid otseselt kahjustavatest elu- ja töösituatsioonidest.
Aga seda varjupoolt me ei näe, sest me ei taha seda näha.
Paradoksaalsel kombel tekitab 1% väljavalitute ringi – kes
naudivad kõiki õigusi ja vabadusi – mittekuulumine mässu
asemel hoopis pimedust. Pimedust, mis takistab meid kahtlemast meie ja nii paljude teiste (immigrandid, sõjapõgenikud,
multinatsionaalsete korporatsioonide heaks orjavad vabrikutöölised jne) igapäevase prekaarse elu paratamatuses.
Me harjume aina paremini elama halvasti.
Üks asi, muidugi, on süsteemi tegelikku palet aimata, ent
hoopis miski muu näha asitõendeid 1% varjatud tegevuste
kohta. Panama paberid paljastavad taas, et julmalt ebaõiglane klassiühiskond pole kuhugi kadunud. Rikkad elavad
meist täiesti erinevas maailmas. Maailmas, kus kehtib teine,
neid ja nende tegevust soosiv seadusandlus, mis mitte ainult
ei kaitse püstitatud paralleelsüsteemi, vaid loob eeldusi, õigustusi ning argumente uuteks mööndusteks seni kehtinud
piirangutele.
Peaminister Taavi Rõivase, nagu paljude teiste paremliberaalide, meelest ei ole enamik Panama paberites nimetatud
isikutest ega ettevõtetest pannud toime midagi kuritegelikku, vaid pelgalt otsinud soodsamat maksurežiimi1. See
tähendab, et nad on käitunud ratsionaalsete subjektidena,
kes kaitsevad oma legitiimset õigust koguda kapitali neis kohutavates (heaolu)ühiskondades, mis „karistavad rikkaid”.
Rõivase hinnangul on paberites reaalselt taunimisväärsed
teod segamini müraga ehk inimesed on püüdnud legaalseid
lahendusi kasutades maksude pealt kokku hoida. Kapitalismi
aluspakti, mille kohaselt tuleks ühiskonnale ka tagasi anda,
Rõivas enam ei mäleta.
Peaministri sõnades ei puudu teatud tõde. Selline ongi kapitalismi olemus: korruptsioon pole kapitalistliku süsteemiga
potentsiaalselt kaasnev kõrvalekalle, hälve, juhuslik kaasnähe,
vaid on süsteemi sisse programmeeritud. Sest kui kapitalism
suudaks ellu jääda ning toimida edasi, kasutamata selleks ebavõrdsust, vaesust, ekspluateerimist ja maksuparadiise, siis ta
ilmselt teeks seda. Kapitalismil kui süsteemil pole iseenesest
midagi ühiskondliku võrdsuse ja heaolu vastu.
Aga probleem on selles, et ta ei suuda.
Kõigele eelnevale vaatamata pole kapitalism ikka veel meile sobiva süsteemina kahtluse ega küsimärgi all. See-eest on

Kangro, Karin 2016. Rõivas: kindlasti pole kõik Panama paberites
nimetatud inimesed kurjategijad. – Postimees, 15.04.
2
Rank, Sirje 2016. Ministrid vaidlesid maksuinfo avalikustamise üle.
– Äripäev, 24.04.
3
Sassen, Saskia 2014. Expulsions: Brutality and Complexity in the
Global Economy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4
Izquierdo, María Jesús 1998. El malestar en la desigualdad.
Madrid: Cátedra.
1
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Kuigi tehnoloogiauudiseid lugedes jääb mulje, et aastakümneid kestnud lakkamatu progress ei näita taandumise märke,
on maailma tiivustanud progressivaim märkamatult vaibumas.
Heaolu on asendamas riskid, mis õõnestavad muu hulgas poliitilist legitiimsust ja teaduslikku ratsionaalsust, kuid peidavad
endas ka uusi võimalusi.
Teatava häguse tulevikuperspektiivi või negatiivse paratamatusena tundub postkapitalism kummitavat üha suurema
hulga inimeste mõtteis. Suur probleem sellise suunitlusega
mõttearenduse juures tundub olevat, et mida ilmsemaks
muutub kapitalismi hävimise paratamatus, seda enam tundub kasvavat ka arusaam kapitalismi praeguse formaadi
ületamise võimatusest. Mida kriitilisemaks muutub olukord,
seda enam ollakse valmis ka tunnistama, et tööstuslik ja finantsiline infrastruktuur, mille jätkusuutlikkuses kaheldakse,
on tegelikult asendamatu ja selle ebaõnnestumine on võrdeline terve ühiskonna ebaõnnestumisega. Seepärast ei
soovi ma arutleda pikalt selle üle, mis on pelgalt „mõeldav
alternatiiv”, vaid pigem teemal, milliseid kapitalismist kaugenevaid arengusuundi võib pidada tõenäoliseks, ilma et mingit
alternatiivi oleks tarvis teadlikult rakendada. Leian, et riskiühiskonna kontseptsioonist, mida järgnevalt ka avan, on võimalik tuletada tõenäoline stsenaarium. Esmalt aga püüan
selgitada, mis olukorras me praegu oleme.

Esimese moderniseerumise lõpp
Vana ühiskond toimib „lõhestunud inimese” mudeli järgi, kus
ühelt poolt kasutatakse kodanikuna oma demokraatlikke õigusi rahva poliitilise tahte kujundamisel, teisalt seistakse töö
ja majanduse valdkonnas oma erahuvide eest. Nõnda eraldatakse üksteisest poliitilis-administratiivne ja tehnilis-majanduslik sfäär, millest esimene on poliitiline ja kuigi teise mõju
kogu ühiskonnale tunnistatakse (ja tunnustatakse), siis seda
peetakse mittepoliitikaks.
Kuigi me ei pruugi sellest teadlikud olla, siis säärast poliitika definitsiooni hoiab alal idee progressist. Praegusel ajal
võime jälgida üpris vahetult traditsioonilise industriaalühiskonna muutumist millekski uueks, mida ma vaatlen siinkohal
kui riskiühiskonda. Selleks et mõista, mis täpselt lõppemas
on ja mida selles protsessis oluliseks pidada, avan kaks alustala, millele toetus progressiidee ja seeläbi vana ühiskonna
poliitiline struktuur.
Esiteks, tööstusühiskonna õnnestumise tagajärjena kaob ära
klassiühiskonna silmanähtavus. On vale arvata, et see võtab
legitiimsuse ainult poliitilistelt platvormidelt, mis on ehitatud
klassi mõistele. Poliitiline legitiimsus, mille keskmes seisab
arusaam, et poliitikat tehakse rahva hüvanguks, kaotab oma

toetuspunkti, kuna puudub see mastaapne materiaalsetest ja kultuurilistest hüvedest ilma jäetud osa ühiskonnast,
kelle „moraalse ja hüvelise elu” poole juhtimine saaks olla
progressi ehk industriaalühiskonna laiendamise eesmärgiks.
Faktilisest vaesusest, mida lahendada sotsiaalriigi ülesehitamisega, saab pelgalt „vaesusrisk”, milles nähakse probleemina selle ebavõrdset jaotumist erinevate inimgruppide vahel.
Nii kaob rahvuslikul poliitilisel platvormil ära auditoorium,
kellele pakutud rahvuslikku vaimu müüa, liberaalsel poliitilisel platvormil pole aga enam kedagi, kellele oma vabadusi
pähe määrida jne. Probleem muidugi ei ole selles, millist poliitilist ideoloogiat valida, vaid selles, mida me defineerime
poliitikana.
Kui eelnevalt väljatoodu puudutab kultuuri ja maailmataju,
siis järgnev kõnetab progressi ennast. Kuigi progressiusule
on antud erinevaid sisulisi tõlgendusi – näiteks sellised autorid nagu Max Weber võimaldavad mõista seda usuna religioosses mõttes –, siis hoolimata vaatepunktist on selge, et
tööstusühiskonna sündi ja levikut kannustas mingit veidrat
sorti „kirg”. Olenemata sellest, kuidas me seda tõlgendame,
on arusaadav, et usk progressi tähendab iseenda teadmiste ja võimaluste piiride pidevat ületamist, mis kätkeb endas
ka progressi ettenägematute tagajärgedega toimetulekut.
Progressiusk sisaldab usku inimkonna intellektuaalsesse ja
energeetilisse võimekusse tulla toime iseenda tegevuse teadvustamatute tagajärgedega. Aga juba praegu annab progressivaimu aluseks olnud teadus meile mõista, et inimkond
ei ole suuteline saama hakkama lakkamatu progressi varjukülgedega. See tähendab, et lubatud helge tulevik, mida poliitikud adresseerima peavad, on alati kaheldava väärtusega
sõltumata sellest, kas see on tõene või mitte.

Teine ehk refleksiivne moderniseerumine
Esmane suurem vastureaktsioon valgustuslikule progressiideaalile tekkis koos mõistmisega, et tööstuse ja tehnoloogia areng võib omada õudusttekitavaid varjukülgi. Kuid jättes
kõrvale katastroofilised sündmused, mis on meie progressiusku tumedaid laike jätnud, on progressivaimu õõnestanud
tilk tilga haaval üks teinegi õudus – risk.
Siinkohal teeksin selgeks, mida peetakse riskiühiskonna

Poliitilise legitiimsuse kadu
On selge, et demokraatlikus ühiskonnas peab olema seadusloomel ja igasugusel riigipoolsel tegevusel rahva sümboolne
nõusolek. Kindlasti ei tähenda see enamuse tahet; poliitilised
arutelud peavad olema inimlikult tajutavad, siduvad ja mõistetavad. Säärase konsensuse puudumiseta võib riigi ja rahva
vaheline lõhe laiemaks rebeneda ning lõpuks end võimuvastasuse ja radikaliseerumise kaudu „ise parandama” hakata.
Esimene eeldus poliitika legitiimsuse kahtluse alla seadmiseks on kodeeritud riskiühiskonna tekkepõhjustesse ehk
ühtse progressiideaali lagunemisse. Lisaks tabab tööstus- ja
finantsmaailmast lähtuva kriisi lahti rulludes ühiskonda ka
mõistmine, et mingit poliitilist lahendust ei olegi sellesse olukorda sisse kirjutatud. Kuna poliitika ja mittepoliitika on üksteisest eraldatud, siis lahendusi otsitakse ja rakendatakse demokraatlikest võimuinstitutsioonidest sõltumatult. Selleks
et anda edasi olukorra problemaatilisust, tsiteerin siinkohal
Ulrich Becki:
„Mulje „poliitilisest” seisakust on petlik. Selline mulje on
tekkinud üksnes seetõttu, et poliitilisust kitsendatakse vaid
jätkub >
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käsitlustes silmas riski all, eristades seda ohtudest. Ohtude
tagajärjed on laias laastus teada. Me mõistame, mis juhtub,
kui meid peaks tabama maavärin või üleujutus. Tegemist on
ohtlike nähtustega, milleks me saame teadlikult valmistuda,
ja isegi kui ei saa, on nende tagajärjed üpris selged. Risk seevastu on miski, mille tagajärgi me isegi ei mõista ja mille ees
me oleme seetõttu topeltjõuetud.
Näiteid võiks siinkohal tuua lõputult. Nentides, et ookeani
happelisus kasvab ja mereelukad, kelle struktuuris on kaltsiumsooladel oluline koht, on ohus – nende populatsioonid
muutuvad tõenäoliselt taastumisvõimetuks –, väidame me
tegelikult mida? Kui suur probleem see on, jääb ebaselgeks
ja väljapoole teaduse haaret. Tegemist on fundamentaalse
küsimusega progressiusu kohta – kas me oleme valmis maailma radikaalse ümberkujundamise teadvustamatute tagajärgedega toime tulema?
Tööstusühiskondadele omase masstootmise eesmärk on
heaolu ja riskid selle kõrvalproduktid. Riskiühiskonna kontseptsiooni sisu seisneb mõttelises ümberlülitumises heaolu
tootmiselt riskide tootmisele, mis saabub paratamatult, kui
progressiusk asendub tööstusühiskonna problemaatilisuse
tunnistamisega.
Esimeseks sammuks ongi ohustatuse seisundite tunnistamine, mida oma füüsiliste piirideni viidud tööstusühiskond
toodab. Selle tagajärjel hakkab tööstus neid riske adresseerima, tuues turule uusi tooteid, mis on mõeldud riskide
maandamiseks, võtma omaks uusi tootmispraktikaid ja hülgama vanu. Tooted hakkavad turustama ennast selle kaudu,
milliseid riske need ei sisalda – mis aineid tootes pole, mis
tootmisviise on kasutatud jne.
On selgeid märke, et see mõtteline üleminek on saamas
hoogu sisse ka Eestis, ning väär oleks mõista seda kui ühesuunalist keskkonnateadlikkuse arenemist. Sellel protsessil
on mitmeid varjukülgi, mis panevad progressiideaalist eemaldudes kahtluse alla nii teadusliku ratsionaalsuse kui ka poliitilise võimu legitiimsuse.
Võttes arvesse kõiki katastroofinarratiive, mis paistavad
riskiühiskonna tekkega kaasas käivat, on tervislik endale vahel meenutada, et maailm ei ole veel lõppenud – riskiühiskond ei ole tööstusühiskonna kollapsi tulemus, vaid hoopis
selle õnnestumise loogiline tagajärg. Kuigi tuleviku mõttes
on väga praktiline riskidega arvestada, siis risk on sotsiaalselt konstrueeritud nähtus ning võimalusi riske konstrueerida on igasuguseid. Seega riskid pole ainult oht, vaid eelkõige
on need võimalused.
Kuigi taastuvenergiale üleminek on ehk mastaapseim positiivne näide tööstusühiskonna ümberlülitumisest riskidega
toimetulekuks, siis on selge, et kõik näited riskidele reageerimisest ei ole nii positiivsed ja mõningad riske adresseerivad „lahendused” on kahtlemata ohtlikumad kui algne risk
ise. Kui vaadata näiteks MMSi skandaali, on selge, et loogika
säärase mürkaine tarbimise taga on riskide, mille meditsiinitööstus on inimtervisele tootnud, maandamine – alternatiivse „tervisliku heaolu” leidmise püüdlus väljaspool tööstuslikku meditsiini. Vale oleks siinkohal öelda, et riskiühiskonnas
on teaduslik ratsionaalsus kadunud. Õigem oleks väita, et
riskiühiskonna ratsionaalsus töötab tagurpidi. Ka tõsiteadus oma kõige kõrgemal tasemel ei jää sellest puudutamata.
Teadust kummitab selle politiseerumine, mis ei ole alati küsimus teaduslikust tõest, vaid ka sellest, milliseid uurimusi
rahastatakse ja mida lubatakse õigetes kohtades avaldada.
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sellele, mis kannab poliitika silti – poliitilise süsteemi tegevusele. Ent kui asja laiemalt vaadata, siis ilmneb, et ühiskond
on muutuste keerises, mis – täiesti olenematult sellest,
kuidas neid hinnata – väärib täielikult „revolutsioonilisuse”
tiitlit. See ühiskondlik muutus leiab aga aset mittepoliitika
kattevarju all. Selles mõttes pole rahulolematus poliitikaga
üksnes rahulolematus poliitika endaga. Asi on pigem selles,
et poliitilised institutsioonid on kaotanud võimu ning samal
ajal leiavad mittepoliitika sildi all hiilivalt, kuid tõkestamatult
aset ülisuured ühiskondlikud muutused, mille üle ei tehta
avalikke otsuseid.”1
Jutt käib siinkohal otsustest, mis võetakse vastu riskiühiskonnale oluliste küsimuste lahendamiseks poliitilis-administratiivse ja tehnilis-majandusliku sfääri vahele moodustunud
alal, mida võib nimetada subpoliitikaks. See on hall ala, mis
reguleerib tööstusi ja haldab riskidega toimetulekut ning mille
eest ei vastuta tegelikult keegi.

vahelistes organisatsioonides näha kohalikke algatusi. Säärasest mitmetasandilisusest tingituna käib riskiühiskonnaga
kaasas teatav poliitiline glokaliseerumine, mis tähendab, et
kohalikul tasandil esitatakse globaalseid küsimusi. Nende
küsimuste arutamine ise viib omakorda väga praktiliste ja
samas fundamentaalsete probleemideni.
Esiteks, keskkonnaprobleemide riigipoolne likvideerimine
võib olla küll õilis tegevus, kuid maksumaksja raha, mida sellesse investeeritakse, on ühel või teisel viisil sisuliselt tööstusmagnaatide kasumi kinnimaksmine. Keskkonnaprobleemid ei ole tegelikult keskkonna, vaid tööstusühiskonnaga
seotud probleemid.
Teiseks, kasvav hulk regulatsioone, nende regulatsioonide
erandeid ja nii edasi teeb investeerimise väikeettevõtetele,
kellel ei ole finantsvõimalusi juristide hordi palgal hoidmiseks ja poliitikutega otsese koostöö tegemiseks, üha ebaefektiivsemaks. Globaalsete majandusgigantide heitlus on uus
norm. Pessimist võiks öelda, et juba praegu on kapitalismile
omane investeerimiskultuur ennast ammendanud. Me räägime „investeerimisest haridusse”, mis tähendab pragmaatilises majanduslikus mõttes seda, et väike hulk edukamaid
kavalpäid saab oma kõrge kvalifikatsiooni või leiutatud startup’iga mõnest suurkorporatsioonist pisut raha välja tilgutada. Tegelik võitlus turuosa pärast ja tegelikud investeeringud
selle sõna algses tähenduses toimuvad mastaapides, milles
ühelgi uuel tegijal kohta ei ole.
Samas ei tasu aga arvata, et riskiühiskonna majanduslik
konflikt toimub lihtinimeste ja suurettevõtjate vahel. Keskkonnakahju on probleemiks ka ettevõtjatele ja tihti juhivad
keskkonnaprobleemidele tähelepanu tööstused ise. Ühe
tööstuse reostus on teise kahjum. Näiteks intensiivne põllumajandus, mille tagajärjel satuvad Läänemerre lämmastikuja fosforiühendid, põhjustavad sealset madalat hapnikutaset,
mis omakorda viib mereelu hääbumiseni ja lükkab kalandussektoris tegutsejad pankrotiohtu.

Subpoliitika sisemine dünaamika
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Subpoliitilise sfääri olemasolu on intuitiivselt mõistetav, kuna
nii riiklikud institutsioonid kui ka ettevõtted ei struktureeru
ümber ainult üksteise tegevuse tagajärjena, vaid ka otseses koostöös üksteisega. Kõik see ei olekski niivõrd tõsine
probleem, kui see ei mõjutaks suuresti riskide haldamist ja
nendega toimetulekut. Keskseks elemendiks nendes avalikkusele mõistetamatuks jäävates subpoliitilistes mängudes
on investeeringud.
Õnneks on kõrge reostusastmega tööstustel alati ohtlik
jõukamatesse riikidesse investeerida, kuna vaesusest tulenev „riskipimedus” pole siin niivõrd juurdunud ja regulatiivse
seadusandluse pidurdamine on keerulisem. Osalt on see ka
vastutav olukorra eest, kus kapitalism ja demokraatia hakkavad eri radu käima. Üha edukamaks muutuvad riigid, mis
ei tegutse oma rahva huvides. Massiivne reostus on liigutatud teise ja kolmandasse maailma, mis toimub küll vaesusest
väljaaitamise egiidi all, kuid sellega luuakse uut globaalset
ebavõrdsust – ebavõrdsust riskides.
Siinkohal pole mõtet ülearu kedagi demoniseerida. Globaalse majandusliku eliidi huvides on kasumlikud ja suured
investeerimisvõimalused. Suurinvestorite puhul oleks rumal
eeldada, et kui investeerimiseks on võimalused avatud, siis
eetilistel kaalutlustel jäävadki need teostamata. Kui majanduslik võimalus on loodud, tuleb seda ka kasutada, kuna
kasumlikud investeerimisvõimalused on üha haruldasemad,
aga seisvat raha seevastu aina rohkem.
Keerulisem küsimus on, mida see tähendab jõukate demokraatlike riikide jaoks? Kõikjal toimuv välisinvesteeringute
ligimeelitamine on muutnud globaalse eliidi, kes majandab
neid eluliselt vajalikke ja surmavalt ohtlikke tööstusi, administratiivselt piisavalt võimekaks, nii et rahvusriikide suveräänsus on taandunud vaid väiteks paberil. Negatiivsetest
näidetest võib tuua välja Iraagi sõja ja vaadata otsa asjaolule,
et see, mida me peame tehnilis-majanduslikuks sfääriks ja
seega mittepoliitikaks, võib võtta üle isegi otsustusvõime sõdade pidamiseks, mis peaks olema ometi ainult rahvusriigi
kui vägivallamonopoli suveräänsusest tulenev.
Teiselt poolt viiakse otsustusprotsesse rahvusvahelisele
tasandile ka tingituna vastuseisust, mis sunnib rahvusriike
koostööle selles uues globaalses riskiühiskonnas. Investeerimisvõimalusi üritatakse rahvusvaheliselt ühtlustada, et end
ennetavalt kaitsta. Kuna keskkonnariskid ei tunnista poliitilisi piire ning seepärast on rahvusvaheline koostöö vaid
mõistlik, ei tasu aga vaadata säärast tegevust kui lõplikku
lahendust. Võib oletada, et regulatiivsed lepingud, millesse
kõiki riike mässida üritatakse, annavad mingil hetkel vastulöögi. Euroopas, mida peetakse mõistlike regulatsioonide
musternäidiseks, on majandusliku stagnatsiooni lõpetamise
ja investeerimisvõimaluste avardamise nimel läinud juba liikvele massilised euroskeptilised jõud, kes ei investeeri sadu
miljoneid poliitikasse ilmselgelt selleks, et hoida immigrante
aia taga. Konflikt riskidega toimetulekuga seoses ei kao riskiühiskonnast kuhugi ja poliitiline võimuvõitlus, mis sisaldab
ka võitlust investorite toetuse üle, garanteerib, et ükski regulatsioon ei ole lõplik.
On selge, et igal rahvusvaheliselt sõlmitud regulatsioonimehhanismil on omad loogilised piirid. Regulatsioonide abiga
saab pidurdada teatud tüüpi tööstusi, kuid ükski regulatiivne
mehhanism ei saa lahendada põhimõttelisi küsimusi, nagu see,
kas Eestisse on lendoravaid tarvis või kas ökosüsteemide
poolitamine raudteega on risk, mida on mõttekas võtta.
Samal ajal kui kohalikul tasandil oodatakse rahvusvahelist
otsustusvõimekust keskkonnaküsimustes, soovitakse rahvus-

Riskiühiskonna lõppvaatus ja
postkapitalism
Eelnevate näidete põhjal, mis iseloomustavad riskiühiskonna
subpoliitilist sfääri, võite juba aimata, milline võiks olla siinkohal välja pakutud lõpplahendus. Enne aga sooviksin juhtida veelkord tähelepanu sellele, et ükski neist konfliktidest
ei ole praeguste demokraatlike mehhanismidega lõplikult
lahendatav.
Riskid on probleem, millesse me kõik kaasatud oleme, ja
eksisteerivad seni, kuni eksisteerib tööstusühiskond. Iga
suurema investeeringuga kerkib jälle küsimus, kas see on
riskitootluse mõttes kuluefektiivne. Poliitik saab alati selgitada, et kõik riskid on majanduse ja seega rahva heaolu
huvides, sest tema pole vastutav ettenägematute asjaolude
eest. Investor saab alati põhjendada, kui kasumlik see kõik
on, sest tema jaoks see nii ongi – investor ei opereeri keskkonnakahjude, vaid rahaga, mis on tagajärgedest lahutatud
ja mille saab alati mujale liigutada. Samal ajal käib olukorrale
adekvaatse hinnangu andmine tihti üle jõu ka oma usaldusväärsuse kaotanud teadusele, mis nagunii ei ole osa ühiskonna arengut määravast valimisdebatist.
Mõeldes sellele, kuidas süveneva keskkonnakriisi raames
seda probleemide pundart lahti harutama hakatakse, võib
oletada, et riskiühiskonnaga kaasneva poliitilise glokaliseerumise lõppvaatuseks on subpoliitilise sfääri demokratiseerumine. Täpsemalt sõnastatuna tähendab see investeeringute
allutamist kohalikele demokraatlikele võimumehhanismidele. On mõistetav, et see kõik ei pruugi toimuda sugugi ainult
lähtuvalt rahva tahtest vältida riske, vaid ka vastupidisel eesmärgil – riskide ja seeläbi heaolu tootmise soovi tõttu, mida
jõukam ja keskkonnateadlikum eliit muidu soosida ei pruugi.
See, mida investeeringute demokraatiale allutamine institutsionaalselt ja juriidiliselt tähendama hakkab, jäägu mõne teise loo teemaks. Sinna jõudmiseks on meil ühiskonnana ees
veel pikk tee läbi üha kasvavate riskide rägastiku.
Lõpetuseks palun vabandust kõigilt, kes ootasid, et see arvamuslugu jõuab välja „kõigi maade proletaarlased ühinege!”
stiilis postkapitalismi, mis lahendaks igavikulised probleemid,
nagu vaesus. Siiski tasub mõelda, et investeeringute demokraatliku kontrolli alla võtmine tähendab paljutki. Ühe tähtsaima tajutava muutusena laguneb koost see lõhestunud
inimene, kes teenib kodanikuna ühiskondlikke huve, aga isiklikku kasu otsiva eraisikuna satub nendega alatasa konflikti.
1

Beck, Ulrich 2005. Riskiühiskond. Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 239.
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Sotsiaaldemokraatia
kui uus radikaalsus
Gert Siniloo

Möödunud aasta jaanuaris Kreekas võimule tulnud Syrizat
nimetatakse nii Eesti kui ka muu maailma meediakajastustes
vasakpoolseks erakonnaks ja tavaliselt mainitakse ka partei
lubatud kasinuspoliitikavastaseid meetmeid. Sageli võib leida Syriza kohta aga määratluse „vasakäärmuslik” või „vasakradikaalid”. Säärane kategooria muudab kohe suhtumist parteisse, sidudes selle teistsuguse ideoloogilise mõõtmega, mis
asetab ta automaatselt poliitika peavoolust väljapoole.
Igasugune seos radikaalsusega muudab inimesed ärevaks.
Ehkki ärevust leidub praegusel poliitilisel maastikul kogu
Euroopas, tekitab vasakäärmuslusele viitamine Eestis ajaloolis-poliitilistel põhjustel seda veelgi rohkem. Seetõttu on
paslik vaadelda lähemalt Kreeka võimupartei ideoloogilisi
seisukohti, et saada selgem pilt, kas Syriza näib radikaalne
peamiselt oma vastandumises kasinusmeetmeile või leidub
partei ideoloogias ka tunnuseid, mis teevad selle olemuslikult
vasakäärmuslikuks. Rõhutada tuleb, et selles artiklis tegelen vaid Syriza ideoloogiliste dokumentidega (mis on ingliskeelsetena vabalt kättesaadavad erakonna kodulehel), mitte
partei reaalse poliitikaga. Artikli esimeses osas keskendun
Syriza programmile ning teises arutlen radikaalsuse üle laiemalt. Samal teemal kirjutasin eelmisel aastal Sirbis1.

Ideoloogia
Alustagem sellest, et radikaalseks nimetamine tundub Syriza
puhul vähemalt esmapilgul õigustatud. Syriza on akronüüm
partei nimest Synaspismós Rizospastikís Aristerás, mida tõlgitakse nii inglis- kui ka eestikeelses meedias Radikaalsete
Vasakpoolsete Koalitsiooniks. Vasakpoolsete ning vasakäärmuslike erakondade liiduna asutati Syriza aastal 2004, 2013.
aastal ühineti aga ühtseks parteiks. Syriza on võitnud kahed
viimased valimised, mis olid mõlemad ennetähtaegsed, kuid
jäi kummalgi korral napilt ilma absoluutsest enamusest parlamendis. See viis mõlemal korral koalitsioonini ideoloogilise
vastase, äärmuskonservatiivse parteiga ANEL (Sõltumatud
Kreeklased). Erakondi ühendab aga vastuseis Kreeka senistele laenulepingutele.
Enne esimesi erakorralisi valimisi jaanuaris 2015 sõnastas
Syriza oma valimisprogrammis põhilise eesmärgina Kreeka
valitsuse tagasiastumise, mis lõpetaks olukorra, mida partei
iseloomustas „kreeka tragöödiana”: üldine töötus ligi 30%
ja noorte seas 60%; üleüldine vaesus, majapidamiste võlad,
väikeste äride sulgemised. Erakonna peamine valimislubadus
oli nn troika (Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond) memorandumi tühistamine ning
Kreekale antud laenude ja abipaketi tingimuste üle läbirääkimine. Sotsiaalmajandusliku ja poliitilise olukorra parandamiseks töötas erakond välja rahvusliku ülesehitamisplaani, milles
keskenduti majanduse taaskäivitamisele, töötuse alandamisele ning poliitilise süsteemi reformile. Plaan nägi muu hulgas
ette tasuta elektri võimaldamist vaesuspiirist allpool elavatele
majapidamistele ning tasuta arstiabi ja ravimeid ravikindlustuseta töötutele. Pakutud meetmete hinnaks märgiti ligi 11,4
miljardit eurot, rahaallikana nähti majanduse elavnemisest
tõusvat tulu ning erinevaid Euroopa Liidu fonde.
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Radikaalseks tembeldatud Kreeka võimupartei programmiliste seisukohtadega tutvudes näeme, kuidas neoliberaalne Euroopa on klassikalised sotsiaaldemokraatlikud
põhimõtted ära põlanud. Ometi on Syriza esiletõus poliitspektri vasaktiivale toonud uut hingamist, mida on järjest
raskem ignoreerida ja marginaliseerida.
Olulisim dokument, kust võib leida Syriza ideoloogilise
tuuma, on partei asutamiskongressil 2013. aasta juulis vastu
võetud poliitiline resolutsioon2, kus on esitatud erakonna
vaade toonasele olukorrale rahvusvahelisel tasandil ja Kreekas endas ning teiseks loetletud üles Syriza programmilised
tõekspidamised.
Neoliberalismi vastu. Juba programmi esimestest ridadest
vastandab Syriza end otsesõnu neoliberalismile. Partei näeb
endal ajaloolist vastutust päästa Kreeka rahvas „katastroofilise neoliberaalse poliitika käest, mis on muutnud riigi võlakolooniaks ning marginaliseerinud selle loovad, ühiskondlikud ja tootlikud jõud”. Kuid neoliberalism polevat probleemiks üksnes Kreekas, vaid Euroopas laiemalt, nimelt ei
olevat vananeval Euroopal ülejäänud maailmaga võrreldes
mingeid väljavaateid, kui ei pöörduta
eemale „ennasthävitava neoliberaalse
strateegia” teelt. Neoliberaalne Euroopa Liit eitavat kogu Euroopa integratsiooni ideed, sest domineerivad jõud
liidus endas rikuvad ELi ja eurotsooni
institutsionaalset raamistikku. Seega
on neoliberalism süüdi Kreeka ja maailma hädades üldisemalt – heaoluühiskond ei ole löögi all üksnes Kreekas,
vaid üle Euroopa, sest töökohti jääb
vähemaks, avalikke hüvesid erastatakse ning demokraatlikud institutsioonid
nõrgenevad.
Klassipoliitika. Syriza näeb ühiskonda
klassidesse jaotununa, tunnustab klassivõitlust ning peab vajalikuks töölisja keskklassi vahelist solidaarsust, millega mõjutada võimulolijaid. Teisalt ei
maini Syriza klasside kaotamist, vaid
leiab, et poliitika tulemusel peaks
klassierinevused tuntavalt vähenema.
Seega on Syriza vaade klassipoliitikale
enim seostatav sotsiaaldemokraatiaga.
Võrdsus, ühisomand ja sotsiaalne
turvalisus. Syriza arvates ei tohi olla
ühtki kodanikku, kel puudub ellujäämiseks vajalik minimaalne sissetulek,
ligipääs tervishoiule ning toidule ja
korralikule eluasemele. On tõsi, et
Syriza pakutud meetmed võrdsema
ühiskonna saavutamiseks ei meeldi
paljudele teistele erakondadele ega
ühiskonnaliikmetele, kuid ei saa ka
öelda, et neis oleks midagi revolutsioonilist. Sotsiaalse turvalisuse tagamiseks peab Syriza vajalikuks ulatuslikumat jõukuse ümberjagamist, mis
võimaldaks järk-järgult tõsta palku
ja sotsiaalkulusid. Avalikku sektorit
tuleks kasvatada, et nimetatud eesmärkide täitmine oleks võimalik. Riigi
tulude allikana näeb partei rikkamate
jätkub >

Alexis Tsipras. Foto: Filippo Riniolo (CC BY-ND 2.0)
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ühiskonnaliikmete kõrgemat maksustamist, mida toetaks
analüütilise vararegistri loomine. Panama paljastuste valguses väärib märkimist, et Syriza on esimese võimul oleva
Kreeka erakonnana asunud uurima kodanikke, kes hoiustavad suuri deklareerimata summasid välismaal ( nn Lagarde’i
nimekiri)3.
Syriza on kindel ühisomandi pooldaja. Pangad peavad olema partei meelest üldse avalikus omanduses, et teenida
ühiskonna laiemaid huve. Syriza tahab taastada riigi kontrolli
juba erastatud ettevõtete üle ning peatada planeeritud erastamised, et kaitsta strateegilise tähtsusega asutusi. Tootmine peab minema avaliku sektori juhtimise alla, võttes sealjuures arvesse iga sektori ja regiooni eripärasid. Tugevdama
peab ühistulist tegevust ning väikseid ja keskmise suurusega
firmasid.
Samas ei soovi Syriza jõuda välja plaanimajandusse, kus kogu
ettevõtlust ja majanduselu laiemalt juhiks riik. Ses mõttes
ei saa Syriza majanduslikke põhimõtteid kindlasti samastada
kommunismiga, vaid pigem traditsioonilise sotsiaaldemokraatiaga, mille järgi peaks riigil olema kontroll olulisimate
ettevõtete üle ning majanduses tuleks soodustada ühistuid.
Eraomandi täielik kaotamine pole kindlasti Syriza pakutavate meetmete hulgas. Seejuures tasub mainida, et riigi osalusega panku leidub praegugi näiteks Saksamaal, Austrias
ja Portugalis, rääkimata riigi omanduses olevatest suurettevõtetest – seda radikaalset vormi kohtab ka meil.
Tööliste õigused. Syriza soovib parandada tööliste olukorda, sest neoliberaalne kapitalism olevat löönud töölisklassi
kõige valusamalt. Programmi järgi peaks olema töölistele tagatud kindel miinimumpalk. Samuti peaks tugevdama ametiühinguid, et neil oleks võimekust töölisklassi huvide eest
seista. Töölised vajavad kaitset vallandamise eest ning neil
peaks olema õigus ühiselt oma töötingimuste nimel sõna
võtta. Deklareerimata ja kehvade töötingimustega töökohti
ei tohi lubada, samuti peaks töölistel olema oma osa ettevõtte juhtimises. Kindlasti ei kutsu Syriza marksistide kombel töölisi üles revolutsioonile, pigem on partei seisukohad
jällegi seostatavad klassikalise sotsiaaldemokraatiaga.
Otsedemokraatia ja detsentraliseerimine. Poliitilist süsteemi soovib Syriza muuta kaasavamaks ja demokraatlikumaks.
Seepärast peetakse programmis vajalikuks otsedemokraatia

mehhanismide sisseviimist nii kohalikul kui ka keskvalitsuse tasandil. Need ideed on kõige paremini kooskõlas nüüdisaegse marksistliku käsitlusega, mida nimetatakse uusvasakpoolsuseks (new left). Uusvasakpoolsed kritiseerivad radikaalselt tänapäevast tööstusühiskonda, rõhutades samal ajal
vajadust detsentraliseerimise, suurema osaluse ja isikliku vabanemise järele. Leitakse, et kapitalism küll dehumaniseerib
töölisi, ent lahendus võib peituda revolutsiooni asemel ka
ühiskonna ümberkorraldamises paremate sotsiaalsete tagatiste kehtestamise ning demokraatlikumate võimusuhete
kaudu. Õieti on terve Syriza programm tugevasti uue vasakpoolsuse ideedest mõjutatud, ehkki paljud seisukohad kattuvad samal ajal ka klassikalise sotsiaaldemokraatiaga.
Keskkond. Syriza programmis on oluline osa keskkonnahoidlikul majandamisel – riik peaks maavarasid kaevandades
lähtuma eeskätt keskkonna huvidest. Samuti on partei kapitalistliku konkurentsimudeli ja piiramatu kasvu vastu ning
toetab teistsugust lähenemist, mis põhineks inimtegevuse ja
looduslike ressursside kasutamise vahelisel tasakaalul. Sotsialismis pole keskkond ajalooliselt eriti oluline teema olnud.
Kindlasti võib Syriza puhul näha mõjutusi ökologismist, mille
üks keskne põhimõte on jätkusuutlikkus, sest lõputu majanduskasv pole ressursside piiratuse tõttu võimalik. Siin ilmneb vahest kõige otsesem kriitika kapitalistliku majandusmudeli suunas, mida põhjendatakse just nimelt keskkonnahoiu
eiramisega pidevale kasvule orienteeritud majanduses.

oma valijaile, miks oli rahval vaja omal ajal kasinuse käes kannatada, kui kriisist saanuks ka teisiti väljuda.
Nüüdseks teame, et läks teisiti, kui Syriza soovis. Esimese
poole aasta jooksul pärast võimuletulekut kestnud läbirääkimised uue abipaketi tingimuste üle kulmineerusid eelmise
aasta 5. juulil, mil kreeklased hääletasid referendumil kümmekond päeva varem esitatud leppetingimuste üle, lükates
need tagasi enam kui 60% osakaaluga häältest. Pühapäevaõhtune peojoovastus pärast referendumitulemuste selgumist läks aga kiiresti üle, kui juba järgmisel päeval algasid läbirääkimised uute tingimuste üle ning Kreeka valitsus palus
mõne päeva pärast eurotsooni päästefondist uut kolmeaastast abipaketti, mille nad ka said, kuid veelgi karmimate tingimustega, kui oleks sisaldanud eelmine pakett. Kasinuspoliitikavastaste meetmete asemel nõustus Syriza esimees ja peaminister Alexis Tsipras pensionikärbete, maksutõusude ja
muude kasinusmeetmetega.
Sealjuures on selge, et Syriza valitsus on teinud vigu. Nõustumine algselt laual olnud päästepaketi asemel märksa rangemate nõudmistega oli otseselt pooleaastase ebaõnnestunud
mängurluse tagajärg. Syriza pole kindlasti oma ideoloogilisi
positsioone hüljanud – hoolimata kehvast abipaketist võideti
siiski septembris toimunud teised erakorralised valimised –,
kuid sisuliselt on siiski muututud neoliberaalse abipaketi tingimuste elluviijaks, mis ei käi eriti hästi kokku parteiprogrammis kirjeldatud nõudmistega. Thessaloníki valimisprogrammis sõnastatud suurejoonelisi eesmärke pole parteil
võimalik täita, sest neil puuduvad selleks vajalikud rahalised
vahendid. Seega eksisteerib meeletu lõhe poliitika, mida
Syriza on laenuandjate nõudmiste rahuldamiseks sunnitud
ellu viima, ning partei enda soovitu vahel. Küllap väljendub
see ka erakonna toetusnumbrites. Värskeima arvamusküsitluse järgi on Syriza ees Kreeka populaarseim partei paremkonservatiivne Uus Demokraatia, kes kaotas võimu just nimelt Syrizale.
Samal ajal on aga märkimisväärne, et kui marksistlik retoorika kõrvale jätta, ei ole Syriza oma programmidokumentide
põhjal midagi sellist, mille eest vähemalt valimisplatvormide
järgi ei seisaks kogu Euroopa (vasakpoolsed) peavooluerakonnad. Võib-olla on hoopis nii, et Syriza tõekspidamised
häirivad eelarveaukudega maadlevaid riike, kes on asunud
vaikselt oma heaoluühiskondi koomale tõmbama. Euroopa
sotsialistide ja sotsiaaldemokraatide ühisrindest kasinuspoliitika vastu pole praegu mõtet rääkida, vähemasti pole seda
eriti näha.
Samas on vasakpoolsed peavooluerakonnad hädas kogu
Euroopas, sest nende toetusnumbrid üha langevad ja valimisi ei suudeta võita. Parimaks näiteks on Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei, kes on küll võimul, kuid ei suuda tõusta
küsitlustes kõrgemale 25 protsendist ning sai hiljuti kahtedel
liidumaavalimistel kolmest hävitavalt lüüa. Ilmekas on sama
tendents ka Kreekas, kus aastaid riiki valitsenud sotsiaaldemokraatlikku PASOKi toetab vaid 6% valijatest, sama palju
kui paariaerakondi Kuldset Koidikut ning KKEd.
Pärast Syriza võimuletulekut on vasakpoolsed ideed tegelikult veel enam esile kerkinud, ehkki Syriza pole olnud oma
programmi eest seismisel eriti edukas. Varsti on Briti leiboriste juhtinud peaaegu aasta Jeremy Corbyn, keda peetakse
kohati isegi hullemaks radikaaliks kui Syrizat. Corbyn on kutsunud oma erakonnakaaslasi Syriza poole vaatama ja neist
eeskuju võtma. Abipaketi-läbirääkimisi vedanud Kreeka
endine rahandusminister Yanis Varoufakis on algatanud uue
üleeuroopalise liikumise DiEM25, millega soovitakse Euroopa Liitu rohkem demokraatiat tuua. Kodulehe andmeil on
neil 56 riigis enam kui 17 000 liiget, teiste seas näiteks Noam
Chomsky ja Ken Loach. Eelmise aasta lõpus toimunud üldvalimistel Hispaanias tõusis suuruselt kolmandaks parteiks
erakond Podemos, kellega Syrizal on suuri sarnasusi. Ning
muidugi ei saa mainimata jätta USA presidendivalimisi, kus
end demokraatlikuks sotsialistiks nimetav Bernie Sanders
on osutunud demokraatide esinumbrile Hillary Clintonile
märksa tugevamaks vastaseks, kui esialgu arvati.
See kõik ei tähenda muidugi, et kasinusvastased vasakpoolsed järjepanu valimisi võitma hakkavad, ent vale oleks
uusi suundumusi ignoreerida ning püüda neid juba eos
marginaliseerida.

Radikaalsuse muutumine
Kirjeldatu põhjal võib igaüks ise mõelda, kui radikaalne ikkagi
on partei, mis tähtsustab riiklikke ettevõtteid, töötingimuste
kaitset, paremaid sotsiaalseid tagatisi, otsedemokraatiat või
keskkonda arvestavat majandamist. Väidan, et programmiliselt pole Syriza radikaalne partei. Kindlasti on Syriza praeguse ühiskonnakorralduse suhtes väga kriitiline, ent tuleb
rõhutada, et partei ei taotle kuskil kommunistlikku revolutsiooni. Syriza meedia kaudu tekkinud äärmuslik kuvand
pole programmi uurides põhjendatud. Muide, kapitalismi
kaotamist sooviv partei on Kreekas täiesti olemas, kuid see
pole Syriza, vaid Kreeka kommunistlik partei KKE, mis on
ühtlasi riigi vanim erakond ja üks kõige
äärmuslikumaid omalaadseid terves
Euroopas.
Minu hinnangul seisneb Syriza radikaalsus erakonna vastuseisus kasinuspoliitikale ning see positsioon on partei jaoks selgelt olemuslik – lubadus
Kreeka abipaketi tingimused nn troikaga uuesti läbi rääkida ning kreeka
rahva jaoks paremad tingimused välja
võidelda oli põhiline, millega Syriza
enne võimuletulekut kampaaniat tegi
ning mis ta ka lõpuks võimule tõi. 2014.
aastal avaldatud valimisprogrammis
taotles Syriza selgesõnaliselt riigivõlast suurema osa kustutamist Euroopa
võlakonverentsi kontekstis, viidates
Saksamaa võlgade mahakirjutamisele
1953. aastal. Valijaile esitati valik: uute
tingimuste üle läbirääkimine Syriza
juhitud valitsuse all või laenuandjate
nõudmistele tingimusteta alistumine.
Mustvalgelt väljendudes seisis programmis, et valik on kasvu või kasinuse
vahel.
Kriisijärgses Euroopas domineeriva
Saksamaa rahanduspoliitiliste hoiakute taustal võib see kõik tõesti radikaalne tunduda. Seda on hästi tajuda
ka Eestis, kus karm eelarvepoliitika
ja laenamisest hoidumine on olnud
pikka aega võimulolijate tähtsateks
põhimõteteks. Majanduslik kasinus on
saanud sedavõrd domineerivaks juhtmõtteks, et valdav osa ettepanekutest,
mis selle jäigast rajast kõrvale kalduvad, saavad endale külge radikaalsuse
häbistava pitseri. Pole sugugi ime, et
häälekaimad kriitikud Syriza valitsuse
suunal on olnud teiste seas Portugal
ja Hispaania – kui kreeklased oleksid
läbirääkimistel õnnestunud, pidanuks
nimetatud riikide poliitikud selgitama
Alexis Tsipras. Foto: UN Photo (CC BY-NC-ND 2.0)
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Eesti metsanduspoliitika
vajab ümbermõtestamist

Graafika: Max, The Noun Project (CC)

POSTKAPITALISM

Linda-Mari Väli

Õigupoolest on Eestis taasiseseisvumisest saati üha intensiivsemat metsanduspoliitikat aetud. Kui 90ndatel olid peamiseks probleemiks just salaraied, siis käesoleval sajandil on
illegaalne metsarüüste paremini kontrollitud. Vastuolu põhjustab hoopis kasvav lõhe tulule orienteeritud ja ökoloogiliselt jätkusuutliku metsamajandamise vahel. Ametliku kuvandi järgi üritatakse neid kahte tasakaalus hoida, ometi näib
viimaste aastakümnete reaalne poliitika hoopis enam majanduslike huvide poole kalduvat.
Kui riigikontroll viis aastat tagasi uue metsanduse arengukava võimalikele puudustele osutas, muu hulgas sellele, et
lubatud raiemaht ületab mitme miljoni tihumeetri võrra metsa
aastast juurdekasvu, ei pidanud valdav osa riigikogulastest
täpsustavat analüüsi vajalikuks ning arengukava võeti vastu
riigikontrolli soovitusi täielikult ignoreerides. Vastavat otsust
kommenteerides ütles Reformierakonna liige ja toonane riigikogulane Tõnis Kõiv, üks arengukava läbisurujatest, ka otsesõnu välja, et „mets on eelkõige tuluallikas”1, seades seega
metsa ökoloogilise funktsiooni ning tasakaalustatud majandamisvajaduse keerutamata teisejärgulisele kohale.
Liberaalset metsanduspoliitikat ning keskkonnakaitse puudulikkust võib pidada üheks peamiseks põhjuseks, miks
loodusteadlased ennustavad lähima viie aasta jooksul meie
metsadest lendorava kogukonna täielikku hääbumist. Koos
Soomega on Eesti kahe viimase Euroopa riigi hulgas, kus
lendorav veel üldse pesitseb, aga kui riik just midagi kardinaalset ette ei võta, on see aastatuhandeid meie keskel elanud
loomake siit peagi päriselt kadunud. See trööstitu väljavaade
näitab sedagi, et meie vanade metsade tervis on tõsises ohus.
Riiklik poliitika on leevendanud aasta-aastalt erinevaid
metsaraiega seotud küsimusi, alandanud raievanuseid, lasknud lõdvemaks lageraielankidega seotud piiranguid jms. Nii
on Eestis tekkinud Soomega sarnane olukord, kus üle poole
maismaast paistab kaardilt metsaga kaetud ja roheline, aga
kuna enamjaolt on tegemist lähiaastate või -aastakümnete
vältel istutatud puudega – eelkõige kahe-kolme intensiivse
majandamise tingimustes tulusa liigiga, meil enamasti kase ja
männiga –, on näilise roheluse taga haigustele vastuvõtlikud
liigivaesed puupõllud, mille eluiga jääb pikemas perspektiivis
üha lühemaks, põhjustades mitmekesisemat metsakeskkonda vajavate liikide järkjärgulist väljasuremist. Kaugel ei pruugi olla ka olukord, kus säärased puupõllud hakkavad vajama
kunstlikku väetamist. See aga süvendaks veelgi üha kasvavate keskkonnaprobleemide niigi ohualdist ringi.
Möödunud kuudel koostamisele võetud metsaseaduse
uuendus, mille riigikogu peaks ühel või teisel kujul selle aasta
lõpuks kinnitama, on tekitanud mõnedes ringkondades teravat kriitikat. 31. märtsini esitasid asjaosalised ministeeriumile seadusemuudatusega seonduvaid ettepanekuid, muu
hulgas juhiti tähelepanu mõningatele otsestele puudujääkidele või läbimõtlematustele kavandatavas uuenduses. Näiteks mainis metsatööstusettevõte OÜ Lignator Mets seadusemuudatuse peamiste ohuallikatena kuusikute raievanuste
alandamist, lageraietaoliste turbe- ja valikraiete nõuete lõdvendamist, mis puudutab Eestis eelkõige männikuid, ning lõpuks muudatust, mille kohaselt ei pea metsaomanik arvestama enam naaberkinnistu lageraielankidega. See võimaldab
sisuliselt aga kahel naaberkinnistul korraga lageraiet teha, nii
et tekib üksainus hiiglaslik lank. Segane on siinkohal ka küsimus, kas selline seadusemuudatus ei tekita uut juriidilist kitsaskohta, mis võimaldab maa omandiõigusega mängida, raiumaks paljaks veel suuremaid maa-alasid.
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Silvia Lotman
leiab, et väga ebaveenev on ministeeriumi katse esitleda intensiivsemat metsanduspoliitikat kui kliimakokkuleppe täitmise tingimust. Sellisel väitel võiks olla mingi alus vaid siis,
kui kogu raiutud puit töödeldaks ümber majapalkideks või
mööbliks, nii et selles sisalduv süsinik tõesti talletuks, mitte
ei paiskuks atmosfääri, nagu põletamisel juhtub. Paraku on

Lendorava kadumisoht meie metsadest ning Auvere elektrijaama
hägusevõitu puidupõletamisplaanid
on tõstnud metsandusküsimused
ühiskondliku debati tasemele.

selline võimalus täiesti ebatõenäoline, seda enam, et
Auvere elektrijaama tüüpi lahendused näitavad, kuidas riik on valmis kaheldava väärtusega roheenergia tootmiseks omaenda metsa ahju ajama. See aga
saab olla kliimamuutustele vaid hoogu andvaks teguriks, rääkimata võimalikust ärist CO2 kvootidega,
mida on maininud muuseas Eesti Energia. Nii näibki
ministeeriumi retoorika rajatud kaheldavale vundamendile, lisaks tõsiasi, et ÜRO andmetel on Eesti
oma CO2 emissiooni poolest maailmas 16. kohal.
Võrdluseks võib tuua selle, et 3. kohal on Araabia Ühendemiraadid, 10. USA, 12. Norra, 21. Soome, 26. Tšehhi ja 30.
Venemaa. Leedu ja Läti tulevad vastavalt 90. ja 100. kohale,
jäädes seega Eestist mitmeid kordi maha. Selgituseks võib
lisada, et meie suur panus CO2 emissiooni on tingitud eelkõige põlevkivi- ja energiatööstusest.
Kuigi keskkonnaministeeriumi juba aastaid tagasi tellitud
uuringus „Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise
madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050” mainitakse nii lageraiete vähendamise kui ka raievanuste tõstmise positiivset mõju CO2 emissiooni vähenemisele, leiab riik
endiselt, et Eestis raiutakse metsa liiga vähe. Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamajandamise peaspetsialist Rainer
Laigu on küll nõus, et meie metsad on kehvas tervislikus seisundis, aga peab selle põhjuseks just vananeva metsa suurt
osakaalu ning liiga vähest raiumist. „Kui puit hakkab metsas
vananema, mädanema ja jääb haigeks, siis tema väärtus väheneb ning metsa üldine sanitaarne seisund halveneb,” selgitas Laigu. Lendorava kadumist ei pea ta aga eriti oluliseks
näitajaks. „Loomaliigid on ikka ühest paigast teise rännanud.
Võib-olla on Eestis sajakonna aasta pärast taas lendoravate
asurkond tekkinud, kes teab.”
Laigu räägib, et kui arvestada metsandussektoris töötavate
inimeste ja nende leibkonna liikmetega, siis võib umbkaudu
öelda, et metsatööstusega on majanduslikult seotud ligi 10%
kohalikest elanikest. Miljon tihumeetrit raiutud metsa tähendab aga ligi 70 miljonit eurot maksutulu. „Selle raha eest saab
ehitada lasteaedasid, parandada maanteid, tõsta pensioneid
ja nõnda edasi,” loetles Laigu. Samas eitas ta väidet, nagu
intensiivne raietegevus oleks riigimetsades valitsuse tellimus.
Praegust ja uue metsaseaduse alusel toimuvat majandamist
peab Laigu aga igati tasakaalustatuks ja jätkusuutlikuks.
Hoopis teist meelt on metsanduspoliitikale oponeerivad
osapooled, sealhulgas MTÜ Noored Rohelised, kelle algatusel koguti vanade metsade ja lendorava kaitseks üle tuhande
allkirja, sundides riigikogu seega antud küsimustes seisukohta võtma. Mittetulundusühingu juhatuse liige Züleyxa Izmailova leiab, et praeguseid jätkusuutmatuid lahendusi tehakse
järeltuleva põlvkonna arvelt. „Meie algatuse laiem eesmärk
on muuta senist keskkonna- ja energiapoliitikat Eesti riigis,
et teha lõpparve loodust hävitavate energiatootmisviisidega, mis põhinevad puidu ja põlevkivi massilisel põletamisel,”
kommenteeris Izmailova. Ta lisas, et Noored Rohelised suhtuvad ka planeeritavasse metsaseaduse muudatusse äärmiselt kriitiliselt, kuna näevad selles veelgi suurenevat ohtu
meie ökosüsteemile. „Kindlasti vajavad kavandatavad metsandusseaduse muudatused laiemat avalikku kõlapinda ja
sisukat arutelu, selgitamaks, kas planeeritav on ikka kooskõlas eesti rahva ideoloogiliste väärtustega ega riiva meie
eetilisi tõekspidamisi,” ütles Izmailova.
Metsaseaduse muudatusi on viidud Eestis viimase paarikümne aasta praktika põhjal ellu iga nelja-viie aasta tagant,
kusjuures seadusemuudatuste ühisosaks on see, et rõhutatakse eelkõige vajadust metsaomanikele metsa majandamine kergemaks muuta, nagu seda tehakse ka 2017. aastaks kavandatavas metsaseaduse muudatuses. Kuna kuusepalk on
üks kallimaid, mida meie metsadest saada on, siis on selge,
et surve kuuse raievanuste alandamiseks on mõningate huvigruppide hulgas täiesti olemas. „Raievanuseid on plaanis

alandada üksnes viljakate kasvukohtade kuusikutes, kuna
seal on nende sanitaarne seisund vanemas eas reeglina
halb ning oleks mõistlik raiuda neid siis, kui saadav materjal on veel kvaliteetne,” selgitas keskkonnaministeeriumi
metsaosakonna peaspetsialist Tanel Denks, ometi on selline retoorika selgelt majanduslike huvide poole kaldu. Majanduslikus mõttes haiguste ja vananemise tõttu väärtust
kaotav kuusk on metsa ökoloogilisi funktsioone arvestades
hoopis oluliseks lüliks erinevate liikide kooseksisteerimise
ja jätkuvuse seisukohalt, kuna muutub peavarjuks ja toiduks
mitmetele putukatele ja lindudele, need omakorda saavad
toiduks järgmistele liikidele. On küll igati mõistetav, et metsaomanikele tahetakse metsa majandamine lihtsamaks ja õiglasemaks muuta, ent liigse liberaalsuse kõrval ei maksaks unustada, et mets on üks Eesti olulisimaid rikkusi ning selle ebaökonoomse korraldamisega võib riik tulevikus nii majanduslikku kui ka keskkondlikku kahju kannatada.
Kuna praegu on puidu turuhind kogu maailmas langenud,
oleks ka Eestil mõistlik Skandinaavia eeskuju järgides metsa
pigem hoida, et hiljem väiksema keskkondliku kahjuga suuremat majanduslikku kasu teenida. Selle asemel survestab
valitsus aga metsa intensiivsemat majandamist, iseasi kas
tööstus praeguste turuhindade juures sellise programmiga
täiel määral kaasa tuleb. Lendorava kaitsekava kaua viibinud
vastuvõtt oli valitsuselt küll igati vajalik samm, ent nüüd tuleks hakata seda ka teostama. Võib-olla oleks riigil aeg kogu
meie metsanduspoliitiline suund üle vaadata, kuna oponeerivate osapoolte hulgast on kuulda üha teravamat ja murettekitavamat kriitikat. Valitsus küll rõhutab, et Eesti metsade
pärast ei tasu muretseda, sest 25% nendest on kaitse ja 10%
isegi range kaitse all, samas on majandamistegevus ka kaitsealadel erinevatel tingimustel lubatud. Riigikontroll on Natura 2000 alade tervisliku seisukorra pärast juba aastaid tagasi
muret avaldanud, seega ei olegi täpselt teada, kui suurt looduskaitselist rolli kaitsealad tegelikult täidavad.
Küsitavaks jääb ka see, miks lubavad praegused seadused
raiuda meie metsadest kuni 15 miljonit tihumeetrit puitu,
kui see ületab vähemalt kolme miljoni tihumeetriga metsa
aastast juurdekasvu. Tõsiasi, et selle arvuni veel jõutud pole,
seisab vaid vastavat tüüpi metsatööstuse puudumises. Riik
ei tohiks soosida meie metsade järkjärgulist vähenemist,
seda enam, et lendorava populatsiooni murettekitav hääbumine viitab olulistele puudustele praeguses metsanduspoliitikas. Ministeeriumil on võimalik 2017. aastaks kavandatavat
metsaseaduse muudatust veel mõningal määral ümber teha,
ent metsamajanduse peaspetsialist Tanel Denks sellist varianti eriti tõenäoliseks ei pea. „Väga suuri muudatusi võrreldes väljatöötamiskavatsusega eelnõusse ilmselt ei tule,
kuna enamik huvigruppe on ministri metsandusnõukogus
esindatud,” sõnas Denks. Sellisele väitele vaatamata on aga
praegusele metsanduspoliitikale oponeerivates ringkondades kuulda üha tugevamat kahinat. Järgnevatel kuudel selgub
ehk, kas on lootust, et Eesti keskkonna- ja metsanduspoliitikas hakkavad puhuma värsked tuuled.
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Ressursside mõistlikum kasutus

Esmaspäeval Uberit sõites
200 eurot, teisipäeval kodukokana 60 eurot, kolmapäeval veebipõhise õppejõuna
40 eurot, neljapäeval giidina
120 eurot ja reedest puhkama, et oma linnakorter turistidele vabastada (300 eurot!).
Kas selline võiks näha välja
postkapitalistlik tulevik?
Jagamismajanduse valdkond on saanud Eestis hiljuti väga huvitava ja praktilise kaasuse kaudu üsna palju tähelepanu. Maksuamet on jõudnud koostöös sõidujagamisteenust pakkuva
ettevõttega Uber otsuseni luua e-süsteem, mis võimaldab
Uberi kasutajatel mugavalt makse deklareerida, ning valitsus
on otsustanud toetada sõidujagamise regulatsiooni väljatöötamist riigikogu majanduskomisjonis. See on positiivne näide
meie institutsioonide valmisolekust uuendustega kaasa minna ning kohaneda vastavalt ühiskonnas toimuvatele arengutele. Siiski peab ka tõdema, et kuigi hea algus on tehtud, on
jagamismajandus Eestis valdkonnana endiselt nii juriidiliselt
kui ka praktikas paljuski defineerimata, peites endas laiemat potentsiaali ja mõju majandusele, kui Uberi kaasus esile
toob.
Jagamismajanduse juured peituvad ilma vahendajateta inimeselt inimesele ressursside jagamise traditsioonis. Naabritega lastehoidmise vahetused, auto jagamine hommikul
tööle sõites või sõbraga ühisesse kasutusse soetatud muruniiduk on lihtsad näited sellest traditsioonist. Seni kuni
üksikud indiviidid omavahel kokkuleppeid teevad, ei tõuse
kellegi kulm. Tore ju, kui naabrid suhtlevad! Kui aga tuhanded, kümned tuhanded, sajad tuhanded, miljonid inimesed
hakkavad eelistama otsekontakti tootjaga, ise väiketootjaks
olemist, rentimist omamise asemel ning nutikaid säästlikke
lahendusi, on sellel paratamatult põhjalik transformeeriv
mõju sellele, kuidas me ettevõtlust ja teenuste kujundamist
näeme.
Tehnoloogia areng võimendab tarbijate maailmavaate muutumist ülikiiresti mõju omavaks tarbijakäitumiseks ning ettevõtted, kes sellega ei arvesta, jäävad paratamatult ajale jalgu.
Tarbija otsuste peamiseks mõjutajaks ei ole enam endale
infomonopoli rolli võtnud professionaalsed ettevõtted. Info-

Üks jagamise peamisi motiive on olemasoleva ressursi maksimaalne kasutusse rakendamine. Tarbijad ja ettevõtjad märkavad üha enam (osaliselt) kasutuseta ressursse ning teadlikkus
kaasnevast rahalisest ja keskkondlikust säästust tõukab leidma nutikaid lahendusi. Näiteks on viimastel
aastatel tekkinud Eestis mitmeid ühiskontoriprojekte. Selle asemel et pidada oma kuludega üleval pooltühja kontorit, on ettevõtetel võimalus rentida kontorit vastavalt oma
vajadusele üksiku kontorikoha kaupa.
Ressursikasutuse seisukohast on ülemaailmselt populaarne näide Couchsurfing, kus võrgustikus osalejad annavad ühiskasutusse
oma elutoa diivani. Ressurss, mis on nagunii
olemas, on ühise hüvangu nimel kasutusse
rakendatud. Antud näite puhul on kasulikuks tulemuseks positiivne emotsioon, uued
sõbrad ja keskkonnakulude vältimine, rääkimata individuaalsest rahasäästust.
Sarnast rahalist võitu pakub inimese jaoks
ka Easynesti platvorm, mis võimaldab reisijatel leida hotellitoa jagamiseks kaaslasi, et
ei peaks maksma asjatult tühjaks jääva koha
eest toas. Eestist alguse saanud ettevõtetest
on leidnud nutika lahenduse Barking, mis
pakub optimaalset kasutust linnas päeval
tühjana seisvatele parkimiskohtadele. Hiljuti jagamismajanduse konverentsil maksuja tolliameti peadirektori välja käidud idee
rentida talunikele kaitseväe sõidukeid, oleks
suurepärane näide riigi varade nutikast kasutamisest.

Kapitalismi lõpp?
On üsna selge, et lõputul kasvul baseeruv kapitalistlik majandus peab piiratud ressurssidega keskkonnas varem või hiljem
oma ülesande saavutamise võimatust tunnistama. Jagamismajandusel on potentsiaali pakkuda mõistlikumaid, paindlikumaid ja ressursisäästlikumaid lahendusi. Laiemas skaalas
tootmise detsentraliseerimine ja lokaliseerimine, otsekontakti süvendamine tarbija ja tootja vahel ning eraisikute üha
suurem osalus investeerimises (Hooandja, Fundwise jm)
ning teenusepakkumises mõjutab suuremat majanduspilti
märgatavalt.
See, kui suureks mõju osutub, sõltub muu hulgas ka olemasolevate institutsioonide ning õigusruumi paindlikkusest ja

Foto Kihnu memmedest: Joonas Plaan (CC BY 2.0)

Üha enam võib näha, kuidas seni omamisel põhinenud tarbimine on asendumas kasutamiskeskse vaateviisiga. See
tähendab, et olulisemaks kui ressursi omamine saab selle
kasutamine vajalikul hetkel. Tarbija soovib üha rohkem kasutada näiteks sõiduvahendit just siis, kui seda vaja on, just
nii pikalt, kui seda vaja on, just sellel marsruudil, kus vaja,
ega soovi auto omamisega kaasnevaid kohustusi ja ajakulu.
Siinkohal on jagamise peamiseks motiiviks soov mitte omada.
Samamoodi võib mõte liikuda seoses tööriistade, suvekodude, matkatarvete, lapsevankrite ja millega iganes.
Ma ei imestaks sugugi, kui järgmine suur trend oleks kortermajadesse ühiste pesupesemisruumide loomine. Milleks
tunda pesumasina hooldamise ja remontimisega seonduvat
peavalu, kui tegelik vajadus on pesta pesu siis, kui pesu on
must. Sellise mõtteviisinihke tulemusel muutub oluliseks ettevõtete suutlikkus olla oma teenusega täpselt õigel ajal õiges
kohas, et tarbija kasutusvajadustele vastata. Jagamismajanduses on taolisele tarbimiseelistusele lahendust pakkuvaid
näiteid juba mitmeid. Sõidukite jagamise lahendusi pakuvad
Eestis ülalmainitud Uber, Taxify ning Autolevi. RentMarket
pakub mugavat võimalust rentida tööriistu ja seadmeid, vältides sellega kodukapis jõude seisvate asjade kuhjasid.

Igaüks võib olla
tootja
Toimumas on nihe tootmise ja teenuste
detsentraliseerimise suunas. Uue aja inimene väärtustab oma aega ja isikupära. Üha
enam eraisikuid leiab võimaluse hakata väiketootjaks, olgu siis soovist valida endale ise töötamiseks
sobiv koht, aeg ja koormus või juhtida ise oma aega ja tegevusi, mitte sõltuda tööandjast. Tehnoloogilised võimalused annavad ükskõik kellele võimaluse teenida elatist sellega, mida talle teha meeldib – käsitöö, mööbel, toidukaup,
kunst, remonditööd, lastehoidmine jne. Sotsiaalvõrgustike
ja jagamismajanduse platvormide abiga saab otsekontakti
tarbijaga ning võimaluse oma tooteid/teenuseid otse müüa.
Heaks näiteks on Eestis tegutsev ettevõte Toitla, mis ühendab kodukokkasid ning turustab nende toitu. See on suure-
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Riinu Lepa

Omamine vs. kasutus

pärane võimalus näiteks lastega kodus olevatele emadele
teha paindliku aja ja mahuga tööd. Skillshare on tore näide
oma oskuste kaudu tulu teenimisest. See rakendus võimaldab kodust lahkumata õpilastele üle maailma õppeseansse
korraldada, jagada oma oskusi ning saada selle eest ka tasu.
Platvormi Vayable kaudu saavad eraisikud pakkuda end turistidele giidiks. Võimalusi oma oskustega iseseisvalt ilma
tööandja olemasoluta elatist teenida on mitmeid.
Tootjana võib tegutseda ka kogukond või naabrite grupp.
Näiteks taastuvenergia tootmine väikeste tootmisjaamadena on üha kasvav trend, mida tõestavad energiaühistud Eestis ja mujal maailmas. Selline tegevus pakub kogukondadele
iseseisvust, võimalust valida keskkonnasõbralikum tarbimisviis ning teenida lisatulu.
Jagamismajanduse üks tulevikupotentsiaal võib avalduda ka
selle mõjus avalikele teenustele. Usalduse kasv kogukondades ning suurenev toetus eraisikutena tegutsevate teenusepakkujate suhtes võib tuua kaasa koostööl baseeruvad
kogukonnad, kus vajadus avalike teenuste järele võib väheneda. Seda tänu muidu riigi toetustest elavate inimeste
aktiivsele kogukonnaellu kaasamisele teenusepakkujatena.

MAJANDUS

Jagamismajandus
astub
kapitalismile
varbale?

ühiskonnas on tarbija teadlikum kui kunagi varem. Ta tahab
aru saada, miks tema valitud tooted ja teenused on parimad.
Ta tahab ise otsustada.

avatusest uuenemisvajadusele. Jagamismajanduse praktikad
on esitanud juba praegu väljakutseid olemasolevale õigusja maksusüsteemile, nagu Uberi kaasusest näha võib. Jagamismajanduse ettevõtete lisandumise taustal Eesti ettevõtlusmaastikule võib arvata, et taolisi juhtumeid tekib ilmselt
edaspidi juurde. Uuendusi ja värsket pilku vajavad potentsiaalselt ka litsentside ja kvalifikatsioonide valdkond ning
tarbijakaitse. Ma usun, et majandussüsteem on tuntavalt
transformeerumas ning jagamismajandus on üks (kuid mitte
ainuke) sellele kaasaaitavatest teguritest.
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Polüarmastus kui postkapitalistlik peremudel
TABU

Edvin Aedma
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Mis juhtub, kui nüüdisajal üha
levinum jagamismentaliteet
kandub üle inimestevahelistesse
intiimsuhetesse?

KUS
MÕTE
LIIGUB,
SEAL
LOOMING
KÄIB.

Kirjandusfestivalide
kuul Loomingu
aastatellimus

10€

TELLI KOHE:
http://tellimine.ee/est/festpak16
või telefonil 617 7717
märgusõna FESTIVAL

Polüamooria ehk polüarmastus on koondtermin, mis hõlmab palju erinevaid lähisuhete vorme, millest kõiki ühendab
asjaolu, et lähisuhetes inimesed ei ole eksklusiivselt üksteise
„omad”. Polüarmastuse kontekst võimaldab olla küll väga lähedane ja kogeda kellegagi armastust, kuid seda alati tingimusel, et armastajal on vabadus jagada oma lähedust ja armastust ka teiste täiskasvanud ja vabade, polüarmastusest
teadlike ning seda aktsepteerivate kaaslastega.
Üldiselt on polüarmastuse eelduseks piisaval määral endas
peituva armukadeduse ja omamissoovi ületamine. Isiklikult
taipasin ligi kümme aastat tagasi, et kõige tugevamini ei seo
mind armastatuga mitte sõrmused, ühised kinnisvaralaenud,
elamispind või järglaste kasvatamine, vaid lihtne asjaolu, et
väärtustan teist sedavõrd kõrgelt, et minu armastus tema
vastu ületab soovi seda isikut (täpsemalt tema lähedust ja
seksuaalsust) enesele reserveerida.
Loomulikult võtan väga suure komplimendina seda, kui huvitan oma kaaslast nõnda palju, et tal ei teki isugi teistega lähedust kogeda, kuid ei pea seda eelduseks. See on nagu sõpradega: väikestel lastel võib esineda mõnikord mängukaaslaste suhtes tugev omamissoov, püütakse takistada uute „parimate sõprade” tekkimist ning tagada endale igaveseks parima seltsilise staatus. Kuid aja jooksul ja vanemaks saades
avastatakse sageli, et meil pole enam mitte „parim sõber”,
vaid on „mitu parimat sõpra”, ja see on suurepärane. Haruharva suudab keegi pakkuda kellelegi igakülgset rahuldust –
enamasti muudab üks inimene meie elu paremaks ühtmoodi
ja mõni teine teistmoodi. Ühiselt tagame üksteisele kõige
mitmekesisema elukogemuse.
Võimalik on ka olukord, kus su armastatu kogeb täielikku
vabadust armastada kedagi teist (ja eeldab, et sa soovid talle
veel kõigele lisaks õnne, kui ta oma elus uue põneva inimese
avastab), kuid valib kogu selle vabaduse pinnalt siiski peamiselt
(või isegi eksklusiivselt) sinuga suhtlemise. Polüarmastajad ei
erine üks ühele suhetes tihti „monodest” (monogaamselt elavatest inimestest), erinevus tuleb eelkõige vastastikuse vabaduse respekteerimise ja toetamise kontekstist. Ma ei leia, et
kõik peaksid polüarmastust viljelema, kuid imetlen sügavalt
inimesi, kes seda eelistavad või suudavad.

Sinu õnn on minu õnn
Sotsiaalmeedia abiga on muutunud nähtavamaks inimeste
kannatused ning jõukatel on keerulisem ennast vaestest isoleerida.
Sellest tulenevalt on üha rohkem inimesi hakanud mõistma,
et indiviidi heaolu mõjutab ka tema kõrval olev teine inimene. Ma võin olla rikas ja tagada oma perekonna jõukuse, aga
kui mu naabrid (või nende naabrid või kaaslinlased, kaasriiklased jne) on vaesed, siis saavad varem või hiljem nende
probleemidest ka minu probleemid.
Kui ebavõrdsus inimgruppide vahel paisub liiga suureks, muteerub see kuritegevuseks ning appi tuleb kutsuda politsei
ning vaja võib minna isegi sõjaväe abi, kuid politsei ja sõjavägi
tegelevad siiski pigem tagajärgede leevendamisega. Mõte on
selles, et piisava võrdsuse puudumisel eskaleeruvad probleeIllustratsioonid: Eleonora Šlanda

mid inetuteks sündmusteks, mis muudavad elu paratamatult
keerulisemaks ka jõukamate jaoks.
Nii polüarmastuse kui peremudeli kui ka areneva postkapitalismi kui majandusmudeli puhul on tegu jagamisega (mis
toetub, muide, oskuslikule kommunikatsioonile ja tehnoloogiale). Ja nüüd tuleb mängu perekond. Mulle on mõnikord
öeldud, et see kõik on väga tore, aga kuidas polüamoorselt
elavad inimesed ehk n-ö polüd lapsi kasvatavad? Vastuseks
mõelge suguvõsadele. Suguvõsa liikmed on just nagu sõbrad,
keda sa pole ise valinud ning kes figureerivad su elus perekondlike sidemete tõttu, mis võivad olla tekkinud ka kogemata. Meil on nii toetavaid kui ka vähem toetavaid sugulasi. Ja
nüüd kujutagem ette, mis oleks, kui saaksime kõik sugulased
isiklikult välja valida. Iga onu, tädi, lell jt oleks läbinud meie
enda filosoofia filtri ning osaleks meie (ja meie laste) eludes
seetõttu, et tajume nendelt suurt tuge. Täpselt nii suhestuvad
või toimivad ideaalis polüde armastatud ja kaaslased nende
laste suhtes. Loomulikult on ka polüde hulgas keerulisemaid
isiksusi, rõhk sõnal „ka” – harvu ebaoptimaalsusi leidub nii
monodel kui ka polüdel, ning lõppeks polegi oluline, kas tegu
on DNA- või armastusseosega, peaasi et inimene on meie
ja meie lähedaste suhtes respekteeriv ja toetav.

Jagatud perekond
Kapitalistlikus ja eelkapitalistlikus maailmas oli perekonnal
ka tugevalt majanduslik funktsioon – seda illustreerib suurepäraselt asjaolu, et abielud toimisid kuningate poliitlepingute
pitseritena. Sama funktsioon toimis ka ühiskonna madalamatel tasemetel, kus isad müüsid oma tütreid sõna otseses
mõttes kaasavara eest (või abiga), mis oli minu arvates neist
väga inetu.
Samuti aitasid perekonnad akumuleerida varasid. Isatalu,
loss või klannikoda oli see, kuhu varandused kokku veeti,
ning selle kõige keskel pesitses alati perekond, mis vastavalt
vanasõnale oli seotud omavahel veest paksema vere kaudu.
Mida kiiremini arenevad maailm ja tehnoloogia, seda oskuslikumalt õpivad inimesed oma varasid jagama. Ühisrahastused, ühislaenud, autode ja kinnisvara jagamine on vaid
jäämäe tipp. On vältimatu, et kunagi saab kõigile ilmsiks, et
seisev ressurss on vähem väärtuslik kui jagatav ressurss.
Seisev ressurss ei pruugi midagi toota ning võib ladustamisel hoopis amortiseeruda. Jagatav ressurss aga genereerib väljajagamisel otseseid või kaudseid tulusid, loob uusi
seoseid ning võib majanduspartnerite tõttu isegi areneda
(näiteks võivad töökaaslased leida uusi lahendusi ressursi
efektiivsemaks kasutamiseks, sellega seotud võimaluste
avardamiseks).
Seega tundub tulevik olevat jagajate, mitte enesele hoidjate
päralt. Üha postkapitalistlikumas maailmas on ka inimesed
liikuvamad, vabamad ja usaldavamad. Tehnoloogia võimaldab nii geograafiliselt, digitaalselt kui ka mentaalselt kaugemale ja kiiremini ühenduda. Tehnoloogiliselt üha areneva
suhtlemisvabaduse tõttu suureneb lõpptulemusena ka iga
indiviidi otsustusvabadus, kas kogunemine perekondadeks
lähtub verest, kullast või empaatiast.
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KUNST

ARTISHOKI VEERG
Artishoki veerg on kunstikriitika blogi Artishoki ja Müürilehe koostöös valmiv veerg
sellest, mis kunstiinimestel parasjagu südamel on. Sel korral mõtleb Liisa Kaljula
sellest, kuidas võiks kaasaegne kunst postkapitalismi panustada ja millisest
süsteemikriitikast on üldse tolku.

Playtime! Igapäevaelu revolutsioon
on meie võimalus
Liisa Kaljula
Postkapitalismi võiks ju pidada põhimõtteliselt kaasaegsest
kunstist suure osa sünonüümiks. Kaasaegse kunsti üks olulisimaid ülesandeid – kasutaksin isegi „Ööülikooli” lemmiksõna „pealisülesanne” – on ju pakkuda valitsevale olukorrale
alternatiive. Mõelda väljaspool kasti. Unistada suurelt. Olla
idealistlik, seejuures ka anarhistlik-utopistlik. Rääkimata sellest, et igas ühiskonnas peab olema alati kriitiline hulk inimesi, kes ei tegele parasjagu rataste ringiajamisega, vaid vaatavad rataste ringiajamist kõrvalt ja mõtlevad, kas see ikka on
hea mõte (maailma ajaloo ühest tõhusaimast riigist natsionaalsotsialistlikust Saksamaast olete ilmselt kuulnud). Liikumises endas pole ju midagi a priori head. Liikumine muutub
heaks siis, kui tal on tähendus, mõte.
Postkapitalismi teoreetikud muidugi väidavad, et me elamegi juba selles utopistlikus tulevikus; et kapitalism ongi
möödanik ning käes on uutel väärtustel ja käitumisvormidel
põhineva majanduse ajastu, mille märksõnadeks on „infotehnoloogia”, „automatiseerimine” ja „jagamismajandus”.
Võib-olla – aga not so fast! Suur osa ühiskonnast elab veel
mõnda aega vana majanduse paradigmas ja kaasaegne kunst
ei vabane kardetavasti veel niipea oma pealisülesandest.
Sõitke kas või Tallinna äärelinnas Laagris asuvatele põldudele, kus asuvad erinevate kaubanduskettide akendeta plekist
karbid – R-kioski maast laeni Snickersi riiulite vahel toimetamine on nii mõnegi eestimaalase igapäevatöö ja ainus hetk,
mil seal töötavad inimesed päevavalgust näevad, on siis, kui
nad käivad estakaadil suitsu tegemas, aga eesti kaasaegsed
kunstnikud seda oma loomingus ei käsitle.
Möödunud kevadel Eestit külastanud Londoni visuaalkultuuri teoreetik Irit Rogoff rääkis oma seminaris sellest, et
on aeg hakata kapitalismi toimemehhanisme põhjalikumalt
uurima. Rogoffi sõnum oli, et kunstnike ja teoreetikute süsteemipõlgus ei aita ning ainus võimalus jõuda postkapitalismi
on teha süsteemi toimemehhanismide tundmaõppimise rasket ja ebameeldivat tööd. Ka Londonis näis asi olevat postkapitalismist kaugel: Rogoffi enda ülikool oli müünud järjest
maha vanu väärika ajalooga ülikoolihooneid ja tudengid otsustasid hakata nendesse sekkumisi tegema, korraldades oma
kriitilise teooria lugemisgruppe nendessamades paikades, ainult et vahepeal olid nendest saanud korterelamud või kaubanduskeskused. Ma ei näe siin olulist erinevust 1950. aastate lõpu Prantsusmaal tekkinud situatsionistliku liikumise
kapitalismikriitikast.
Situatsionistlik Internatsionaal koondas endas avangardkunstnikke ja radikaalseid intellektuaale, keda ühendas arenenud kapitalismikriitika, soov kustutada elu ja kunsti vahelised
piirid ning usk avangardkunsti võtetesse kui võimalusse revolutsioneerida igapäevaelu. Liikumine toetus prantsuse filosoofi Henri Lefebvre’i raamatule „Igapäevaelu kriitika” (1947,
1961, 1981), kolmeköitelisele suurteosele, milles autor väitis,
et kapitalism ajas 20. sajandi keskpaiku oma haarmed tarbi-

mise kaudu ka seni puutumatuna püsinud olmesse, kahandades oluliselt selle kvaliteeti ja tuues sellesse igavuse mõiste,
mistõttu autor kutsus üles harjumuspäraseid toimetusi revolutsiooniliselt muutma ja neid süsteemilt tagasi indiviidile
võitma. Olles ühtlasi inspireeritud sajandi esimese poole
dadaismist, sürrealismist ja letrismist, otsis situatsionism
igapäevaellu viidavaid mängulisi kunstipraktikaid, mille abiga
ületada Marxi kirjeldatud võõrandumist ja kaubafetišismi.
Liikumise eestvedaja Guy Debord ärgitas inimesi oma manifestides situatsioone konstrueerima: „Me peame nüüd ette
võtma organiseeritud kollektiivse töö, mille siht on kõikide iga-

Kinos Sõprus aprillis linastunud Jacques Tati filmis „Playtime” uitab vana mees ringi modernistlikus kontorikeskkonnas ega saa seal päeva jooksul midagi tehtud – peale asjade
ja inimeste otsa komistamise, koosolekutele sissemurdmise,
korduva eksimise ja hulgalise segadusetekitamise. Võib öelda,
et režissööri kehastatud härra Hulot ei suuda lihtsalt moodsa elu muutustega kohaneda ning püüab seetõttu kõike uut
igal võimalusel naeruvääristada. Võib-olla, aga mulle meeldib mõelda Hulot’st kui situatsionistlikust tantsijast, kes
keeldub teda ümbritsevat üha moodsamat, üha kiirenevat,
üha tõhustuvat vaatemänguühiskonda aupakliku tõsidusega

Jacques Tati filmis „Playtime” (1967) keeldub härra Hulot teda ümbritsevat vaatemänguühiskonda tõsiselt võtmast. Kaader filmist

päevaelu revolutsioneerimise vahendite ühine kasutus. Seega, me peame ennekõike aru saama nende vahendite vastastikusest sõltuvusest nii kasvanud vabaduse kui ka kasvanud
kontrolli tingimustes. Me peame looma uued miljööd, mis
oleksid nii uute käitumisvormide produkt kui ka instrument.
Selleks et seda teha, peame me kohe algusest kasutama ära
igapäevaseid protsesse ja praegu eksisteerivaid kultuurivorme, keeldudes samas kõikidest sisemistest väärtustest, mis
neil väidetavalt on... Meie keskne idee on situatsioonide konstrueerimine ehk hetkeliste miljööde konkreetne konstrueerimine ning nende muutmine kõrgemaks kirglikuks kvaliteediks.”1

võtmast; situatsionistlikust tantsijast, kes tantsib modernistlikus keskkonnas oma off-modernistlikku tantsu. Soovitan
vaadata Tati filmi seda silmas pidades kui koreograafilist
meistriteost.

1

Debord, Guy 2004. Report on the Construction of Situations. –
Guy Debord and the Situationist International: Texts and
Documents. Ed. by T. McDonough. Cambridge and London:
The MIT Press, lk 29.

PIDU, MIDA EI TASU MAHA MAGADA
Indie-Disco Kelmis

LAAM

House-muusika gigant
Julio Bashmore Studios
Koos suure kevadega saabub 14. mail Studio teise korruse DJ-pulti vintage house-muusika säravaim täht Julio Bashmore.
Euroopa underground’i ühel tuiksoonel Bristolis kasvanud produtsendi maitset lihvisid juba
noores eas vanema venna hiphopikassetid ning
elektroonilise muusika viirusesse nakatas ta ei
keegi muu kui Daft Punk.
Muusikategemist alustas Bashmore 14-aastaselt, instrumentideks vatti saanud lauaarvuti ja
Reasoni musaprogramm, mille tulemusel sai astutud esimesed sammud sinnapoole, kus mees
praegu on. Ta on tuntud oma žanripiire testiva
loomingu poolest, jäädes sealjuures truuks housemuusika tõelisele olemusele, ning tema hiljuti
välja tulnud debüütalbum „Knockin’ Boots” võitis oma kergelt eufoorilise meeleoluga hoobilt
nii kriitikute kui ka peopubliku südamed.
Bashmore’i toetavad Tallinnas MHKL, Muudu
ja Defkut.

Julio Bashmore. Foto: press

Laam on litosfääri hiigelplokk, mis
piirneb seismiliselt aktiivsete vöönditega. Litosfäär on Maa kõva ja
tahke kivist koorik. See koorik ei
ole ühtne, vaid on pragunenud
Maa siseenergia tõttu mitmekümneks tükiks, mis põhjustavad üksteise suhtes liikudes
muu hulgas maavärinaid ja
vulkaanipurskeid.
Laam liigub taaskord 28.
mail Tartus Athena keskuses masinliku ja mitmekihilise
Cubus Larviku, Tartu eksperimentaalse post-stoner-doommetal’i kivise kooriku all kõige
paremini hoitud saladuse Kuma
ja elektrobassi jõujaama ning südamele hästi mõjuva Faun Racketi
uue muusika saatel. DJdena annavad
protsessidele hoogu Kersten Kõrge ja
Robert Kähr ning niigi eepilisele vaatemängule lisab mõõtmeid VJ Kristin Pärn.

Ukraina elektroonikakunstnik Vakula
ASUMis

Sel suvel kõik on teisiti!
Pop-up-klubi VÄLK tegijad avavad kohe-kohe Telliskivi Loomelinnakus selle suve uue live- ja peokoha Punane Maja, mille ruumides lõppes just Jazzkaar ning on toimunud varem näiteks Kultuuritolm
ja Patareiv.
Programmi jagub kolmeks-neljaks õhtuks nädalas ning oodata on nii kodu- kui
välismaiseid artiste, populaarseid peosarju kui ka mitmeid üllatusi. Ehk Punane
Maja on valmis tooma sinuni linnasuve kõige mõnusamaid momente.
Avamine toimub neljapäeval, 19. mail, mil esinevad Vaiko Eplik & Eliit ning
kuulda saab ka Chungini uue sooloalbumi varajast esitlust. Järgmisel õhtul, 20.
mail seab end sama katuse all sisse Mutant Disco, kus astuvad live’idega üles
Neuronphase ja Kadajane ehk kuumim uus tulija kohalikul klubiskeenel. Vaata
lisaks: punanemaja.ee ja instagram.com/punanemaja
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2010. aastal EKKMis oma esimese pralle maha pidanud Indie-Disco on seniajani oma ainulaadsuses ja elujõulisuses Eesti klubimaastikul endale kindla koha
kehtestanud ning 13. mail peetakse Kultuuriklubis Kelm maha järjekorras juba
17. pidu. Korraldajad Villu Kraan ja Veljo Sepp kutsuvad peole oma lemmiktantsumuusikat mängima eesti indie-bändide erinevaid liikmeid, huvitavaid persoone või muidu teemas adekvaatseid melomaane. Residentidena on kohal
plaadikeerutamisveteranid Raul Saaremets ja Siim Nestor ning seekord astuvad külalisesinejatena puldi taha Tauno Maarpuu (Schilling), Neeme Lopp
(Id Rev), Jon Mikiver (Elephants From Neptune), Kärt Ojavee (Pia
Fraus) ja Valner Valme (muusikakriitik ja melomaan). Ikka ja
jälle võib mõne peokülastaja suust lipsata vana tuttav
väljend: „Siin kõlab sama äge muusika nagu minu koduski parimatel hetkedel.”

Mai 2016

Pärast viieaastast pausi naaseb 27. mail
Eestisse klubisse ASUM ukraina päritolu
DJ ja produtsent Vakula.
Vakula on mees, keda on tituleeritud modernse house’i-skeene põhimängijaks, kuid kes
segab oma muusikas tugevalt enda päritolumaa etnilist sümboolikat ja lääne kultusskeenede pärandit ning
rõhutab alati, kui oluline on panustada enda riigi muusika
edendamisse.
Enne kui Vakula end tõeliselt kõnetava helikeele leidis, käis
ta enda sõnul läbi kõikvõimalikke žanre, sest see, mis läbi
raudse eesriide Ukrainasse jõudis, sealhulgas popmuusika, oli
sealmail puhas underground.
Psühhedeeliat, kosmosetolmu, krõbisevaid keskkonnahelisid ja elektroonikat armastav produtsent andis veebruaris
välja hoopis sügavama techno-vundamendiga EP „Modulations” ning Dekmanteli alt on ilmumas pea ka uus LP „Cyclicality Between Procyon And Gomeisa”.
Tallinnas saadavad Vakulat Mava ja Ali Asker.

TOETA MENTALITEETI,
MILLESSE USUD.
VORMISTA ENDALE TELLIMUS VÕI OLE MEILE
TOEKS ÜHEKORDSE TOETUSEGA AADRESSIL
MUURILEHT.EE/TELLIMINE

SISU
Sisearhitektuuri
sümpoosion

Welcome Stranger!
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1.–3.06.2016
Hobuveski, Lai 47
Tere tulemast!
sisu.esl.ee
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Intervjuu Paavo Matsiniga. Küsis Maia Tammjärv.
Fotod: Priit Mürk

Värskelt raamatu „Gogoli disko” eest Euroopa Liidu kirjandusauhinna ning kultuurkapitali ilukirjandusliku proosa aastaauhinna
saanud Paavo Matsin ei ole meie kirjandusväljal kaugeltki mõni uus
tegija, aga just praegu on ta kindlasti üks aktuaalseimaid autoreid siinsel kultuurimaastikul. Istusime maha ja vestlesime temaga
auhindadest, avangardist, korporatsioonidest, Viljandist, 90ndatest,
;paranoiast ja paljust muust.

Ehkki esiti ei tahtnud Paavo Matsin meiega üldse kokku
saada, vaid eelistas teha intervjuud meilitsi, oleme 23. aprillil
kell 15 – nagu viis kopikat – koos fotograaf Priiduga Viljandis üsna värskelt avatud veinibaaris Mulks. Ilm on vihmasesombusevõitu, aga Priit ütleb, et see ongi hea, nii saabki
õigemaid-paremaid pilte.
Sa debüteerisid luuleraamatuga1 1993. aastal, mis on
umbes pool su eluaega – ehk 23 aastat – tagasi. Kas
võib öelda, et 2015. aasta lõpus ilmunud „Gogoli disko”
on su läbimurre?
Ma ei tea... Selles mõttes, et mis läbimurdest me siin Eestis
räägime? Või kuhu me murrame? „Gogoli disko” on nii kohaspetsiifiline ja eesti inside-naljadega – ta ongi tegelikult eesti
raamat. Seda võib tõlkida ka, aga vaevalt keegi kuskil väljas
aru saab, milline kirjanik on Berk Vakri või Jaan Kaus või...
Ta ongi Eesti jaoks kirjutatud, ta on hästi kohatundlik. Ta ei
ole kirjutatud tooteks, mis peaks läbi lööma. Ja ma mõtlen
hirmuga, kuidas teda hakatakse tõlkima. Sellega ongi juba
probleeme, näiteks üks peatükk, „Kotletid Gogolile”, tõlgiti
inglise keelde – see on Euroopa Liidu kirjandusauhinna saidil
üleval2. See on väga hea, Adam Culleni tõlge. Ja seal on kõik
vene väljendid joone alla pandud. Ta on ilmselgelt olnud hädas
nendega. „Gogoli disko” ei ole väga kergesti tõlgitav, ta ei ole
kirjutatud tooteks. Selles mõttes ei kuulu ta küll peavoolu. Ta
jätkab mingit varasemat rida ja... see on mulle täielik üllatus, et
ta niimoodi müüb! Ju siis oli selline raamat puudu. Viljandil ta
ilmselt oligi puudu. On küll Lauri Sommeri väga hea „Sealpool
sood”, mis on Viljandist, aga ta ei ole läbinisti ilukirjanduslik.
Seal on palju mälestusi ja muid selliseid asju.
Kohatundlikud on ka sinu eelmised romaanid „Doktor
Schwarz. Alkeemia 12 võtit” ja „Sinine kaardivägi”. Viljandi asemel toimub neis küll tegevus Prahas ja Riias,
aga mingil põhjusel need meil peavoolu ei jõudnud.

Võib-olla on asi just selles, et see uus on, nagu sa ütled,
eesti raamat?
„Doktor Schwarz” on küllaltki keerulise ülesehitusega –
hoopis teistsugune. See oli mu esimene pikem raamat ja seal
ei olegi koht põhiteema. Praha on kõrvaline, peamine on
alkeemia. Kuna ma tegin oma lõputöö – [EELK] Usuteaduste
Instituudis – alkeemiast, siis ma üritasin kuidagi seda materjali ilukirjanduslikku vormi panna. Aga „Sinine kaardivägi” on
küll Riia raamat – kohe ilmub, muide, ka läti keeles! Maima
Grīnberga tõlkes, kirjastuselt Mansards, mis on päris suur.
Praegu tehakse juba kaanekujundust.
Aga järgmine raamat, ma arvan, enam selline kohaspetsiifiline ei ole, kuigi taustaks on küll Võru. Nüüd ma tegelen
peamiselt isikutega. Mind paelub Puškini üks esiisa, kes oli
etiooplane. Ta oli värvikas isik ning ühtlasi Tallinna ja Pärnu
komandant. See tundub tänapäeval päris ulmejutt. Ma arvan, et selle kohaasja ma olen ära kirjutanud.
Uus raamat on küll alles kujunemas, aga üks tegelane on
seal Kreutzwald ja temaga olen ma päris palju praegu tegelenud, käinud Võrus, Võru muuseumis näiteks. Aga raamatus
on Kreutzwald ikka tõeline must hipi. Ta on natuke teistsugune tüüp, narkar ja.
Mul hakkas selleks intervjuuks valmistudes sinuga natuke Mikita-paralleel tekkima. Tema on ju samuti palju
aastaid meie kirjandusväljal tegutsenud, aga kuidagi on
teda seostatud ekspiga, mingisuguse perifeeria või marginaaliaga – nišikirjandusega – nagu ka sind. Kuni 2013.
aastal tuli „Lingvistiline mets”...
Ja see oli nagu läbimurre, onju.
Jah, näiteks.
Mina mäletan tegelikult Mikitat kuskilt 90ndate lõpust, siis
kui keegi eriti Mikitat ei lugenud. Mingeid kummalisi tekste
ilmus tal siis juba küll.
jätkub >

KIRJANDUS

Retrokiiksu
maailm, kus aeg
ei ole oluline
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KIRJANDUS

< eelneb
Kas sind loeti 90ndate lõpus?
No... siis ma tegin selliseid avangardseid asju, ribaraamatuid
ja. Aga ma ütleks küll, et see avangardi põhi ei ole kuhugi
kadunud, vaid on võtnud teise vormi. Eks ma ikka, järgmises raamatus ka, üritan vormi uuendada – vormiuuendus on
minu jaoks väga lähedane teema. Kui vaadata „Gogoli diskot”, siis ega ta ei ole ka mingi päris tavaline romaan, siin
on näiteks lühikesed peatükid ning suhtun žanrilistesse küsimustesse suhteliselt vabalt. Ulmemeestes on see jällegi vastakaid reaktsioone tekitanud, nemad teavad, mis käes peab
laser olema ja kuidas peab tulevikust kirjutama. Nüüd vaatasin ka, et kuskil saidil nad panid raamatule hindeks kolme3 ja
mingi mees kirjutas arvustuse4, ja sain aru, et põhimõtteliselt
ongi laser vales käes ja Gogol liiga suur (naerab).
Aga minule on oluline olla just žanriväline. See vabadus on
hästi tähtis. Ma kirjutan nii, nagu ma tahan. Näiteks uue raamatu jaoks lugesin uuesti üle Puškini „Jevgeni Onegini”. Ma
üldse ei välista, et järgmine võib tulla mingi värssasi.
Kui ajast rääkida, siis „Gogoli diskot” lugedes ei ole üldse
tulevikutunnet.
See, kus me praegu oleme, on tuleviku-Viljandi! See on nii
peen koht, Mulks. Viis aastat tagasi poleks keegi uskunud,
et kunagi on Viljandis selline asutus. Kui siit nüüd aknast välja
vaadata, siis siin on puhas – nagu oleks kuskil Helsingis –
juugend! Aga see on petlik, ega Viljandis väga palju rohkem
sellist juugendit pole kui siin. Kohe kõrvalt läheb selline sisehoov, seal on juba täiesti Helsingi. (Unustame siinkohal end
natukeseks ajaks mornivõitu vihmasadu ja helsinglikku juugendit
silmitsema – M.T.) Oota, mida sa küsisidki? (Naerab.)
Et kuigi raamatu kirjelduses ja raamatus endas öeldakse, et tegevus toimub tuleviku-Viljandis, siis inimeste
peades – nagu sa ka ise mainisid näiteks ulmemehi –
seostub see justkui mingite teiste märksõnadega. „Gogoli diskot” lugedes on täiesti minevikutunne.
Mu eesmärk ei olegi mingit tulevikuühiskonda kujutada. Kirjutamisvabaduse saamine ei sõltu mingist ajahetkest ja see
on eesmärk. Aga sellest ulmemehed ilmselt aru ei saa. Nende taotlus on kujutada rohkem mingeid kummalisi ühiskondi
ja fantaasiaid. Mulle on oluline kirjutamisvabadus. See, et ma
ei sõltu millestki. Ja tegelikult – ma olen seda mitmel pool
varem öelnud – on okultismis ka nii, et aega ei ole. Salateadustes on olemas ruum, aga aega ei ole – aeg on inimeste
ettekujutus. Ja see mind ei huvita ka. Mul on olnud alati mingi
retrokiiks – vanad asjad ühendatuna uutega.
Inimesi huvitab ikka (lähi)kultuurilugu, mind ka. Räägime natuke rühmitusest 14 NÜ, sest mul on tunne, et
sellest meil liiga palju ei teata. See loodi 90ndate alguses, ehk nii 93? Kas sa olid selle loomise juures?
Jaa, see oli kohe täitsa selge rühmitus, selles olid Mait Laas,
kes on nukufilmitegija, Maarja Vaino, kes on praegu Tammsaare muuseumi direktriss, siis olin mina ja päris alguses oli
ka Marko Mägi, tuntud poeet.
14 NÜ oli üks esimesi rühmitusi. Enne seda oli vist ainult
etnofuturism5. Meie tegime esimese asja, ribaraamatu, vist
aastal 93, kui ma ei eksi. Ja edasi tegime praktiliselt iga aasta
ühe ribaraamatu. See oligi selline väga kummaline aeg. Ma
mäletan, et kui esimene ribaraamat ilmus, siis tegime presentatsiooni rahvusraamatukogus ja Päevalehes oli fotolehekülg, kus olid suured pildid, ja seal oli umbes nii, et ühel pildil
teevad vene sõjaväelased midagi ja seal kõrval on meie esitluse pilt. See oli täitsa suur sündmus.
Aga kirjandusväli oli tühi! Ta oli täitsa tühi! Ei ilmunud eriti üldse raamatuid. Ma olin ju kriitik ja mäletan, et ei olnud
millestki kriitikat kirjutada – raamatupoes lihtsalt ei olnud
lahedaid asju. Praegu on hoopis teine aeg.
Me tegime sellist dünaamilist sarja, mida trükiti trükikojas
raamatutest ülejäävatele servadele. Need olid lihtsalt servad,
mis lõigatakse raamatutelt maha. Me olime väga ökomahemehed tollel ajal, võiks öelda! Ja andsime neid välja kolm-neli
tükki. Ja küllalt dünaamiliselt tegime. Mait Laas näiteks avaldas
ühe raamatu, mis koosnes ainult ametinimetustest – igasugused konditustajad ja muud sellised –, ja raamatut läbis auk.
Esikaanel oli see ühe lapse aupaiste ja tagakaanel suundus
mingisuguse prostituudi tagumikku. Me katsetasime.
Ja see oli ka avangard. Selles mõttes ei saa ma üldse aru, kui
näiteks Hennoste6 räägib, et ei ole selliseid asju – ma ei saa
tema avangardikäsitlusest üldse aru. Ma ei tea, mis maailmas
tema elab. Kas tal ei ole infot või... Tegelikult on siin 90ndatel
väga paljud asjad läbi mängitud. Kiwat (Matsin hääldab Kiwa
nime toredasti pika i-ga: „Kiiwat üldse ei maininud” – M.T.)
Hennoste näiteks üldse ei maininud. Aga mõnes mõttes on

need ikka avangardsed asjad, ükskõik kuidas inimesed ise
seda määratlevad. Ütleme nii, et avangard on piiridele liikumine ja kogu ;paranoia on mõnes mõttes avangard. Selles
ma Hennoste vaateid üldse ei poolda.
Mulle tundub, et Hennoste point oli ka „Plekktrummis”
justkui see, et enam ei saa – ka vormiliselt – kirjanduses midagi põhimõtteliselt uut teha, sest kõik on juba
ära tehtud.
Ma arvan, et see ei ole tõsi! Kui vaadata näiteks ;paranoia
asju just. Teine asi on see, et minu kirjanduslugu on hoopis
teistsugune kui Hennoste oma. Ma ei saa tema keelest üldse aru. See avangardi ajalugu, ütleme, see uus ajalugu ongi
kirjutamata. Soovitakski Hennostele, et ta kirjutaks alates
90ndatest edasi, see on huvitav.
Mida 14 NÜ nimi tähendab või kust see pärit on?
14 NÜ oli tegelikult oranži rastri number. Me mõtlesime alguses, et võtame rühmituse nimeks lihtsalt oranži värvi. Aga
see tundus päris keeruline, kuna oli väga palju dokumente ja
me tegime need kõik ise – näiteks taotlesime Tallinna linnavalitsuselt luba, et hakata mittetulundusühinguks jne. Üsna
raske oli nii teha, et oleks värviline olnud – et nimi oleks lihtsalt olnud oranž triip. Ja siis me lasime arvutil „tõlkida” värvi
numbrikombinatsiooniks ja sealt see 14 NÜ tuleb.
Ja 14 NÜ oli avangard?
Maksimaalne avangard – nii nagu meie suutsime teha. Ja
tegelikult toetasid meid väga paljud inimesed. Näiteks Mati
Sirkel, kes oli tollal kirjanike liidu esimees, andis meie esimesele raamatule kohe soovituse. Ei olnud midagi sellist, et
oleks tohutult vastu oldud. Teiseks olid meile hästi olulised
raamatuetendused (Matsin kasutabki sõna „raamatuetendus”,
mitte „-esitlus” – M.T.) või performance’id.
Mäletan, et kord tellisime pedast mingi võimleja ja tõime ta
koos rööbaspuudega Kirjanike Maja musta laega saali. Ja tuli
tippvõimleja, noh, võimles seal, ja saal oli rahvast täis, kõik
ootasid, mis juhtuma hakkab, aga ta lihtsalt võimles.
90ndatel oli kirjandusväli palju õhukesem kui praegu. Tegijaid oli vähem ja midagi huvitavat minu arust väga ei juhtunud. Olid kindlad autorid. Ja kui ma praegu ka vaatan, siis ega
noored väga avangardi ei viljele, kui lugeda näiteks Värsket
Rõhku, mis on küllaltki klassikaline. Aga ei ole seda, et keegi
hakkaks tohutult vormiga mängima.
Ma arvan, et see tuleb veel tagasi.
Ikka-ikka, jah! See avangardi kell on... Selles mõttes küll, et
neid asju ongi ilmselt kunagi varem ka tehtud, aga uues kontekstis sa võid alati jälle piire nihutada.
Kiwa (ikka Kiiwa – M.T.) asjad on tähelepanuväärsed ka seetõttu, et see avangard on alati natuke ka metafüüsika. Et kui
sa piiridele liigud, siis võib juhtuda midagi uut, midagi salapärast. Mina olen taustalt, hariduselt vaimulik, aga olen Kiwast
alati aru saanud. Meil on ühine platvorm – tema üritab ka
alati mingeid piire katsuda või nende poole liikuda. Mul on
sama eesmärk olnud alati – ja on ka „Gogoli disko” ja kõigi
nende asjadega. Ega ma ei ole sellest avangardi-maailmast
kuidagi lahkunud.
Ometi tundub mulle, et „Gogoli disko” on kõvasti lihtsamini loetav kui näiteks „Doktor Schwarz”. Siin ei ole
küll mängulisust ja, ütleme, loomisrõõmu kuidagi vähemaks jäänud, aga ta on suuremale hulgale inimestest
justkui haaratavam, kuidagi märgatavalt lugeja poole
liikunud. Samamoodi, mulle tundub, juhtus Mikitaga. Ja
ma ei teagi, milles siis asi rohkem on, kas te ise muutusite lihtsamaks ja haaratavamaks või tulid n-ö massid
teile järele lõpuks.
Kas seda massi enam üldse on? Kogu see mass või see pilt
on muutunud, on nagu pihustunud, kõik on ikkagi nišiasjad.
Keeruline öelda...
Minu arvates on „Gogoli disko” peavoolulisem küll.
Läbimüügi poolest kindlasti! Aga samas on „Gogoli diskosse”
väga palju saladusi sisse pandud, mida tavalugeja võib-olla
kohe ei näegi. Seal on väga kummalisi peatükke, väga kummalisi peatükipealkirju, seal on natuke arvu- ja muud sümboolikat.
Ja alkeemilist ja vabamüürlikku sümboolikat ka.
Pärnitsa arvustus7 keskenduski minu meelest just neile
saladustele, kas sa seda oled lugenud?
Jaa, jaa. Pärnits on mul suur fänn. Ja tema intentsioon oli positiivne. Samas kui „Sinine kaardivägi” välja tuli, siis ilmus mitu
arvustust, kus tehti põhimõtteliselt maha maailmavaadet...

„Sinises kaardiväes” oli see korporantide maailm, seda tehti
hirmsasti maha, ei saadud aru, et see on retrokiiks, see välistati kohe või kõike seostati minu isikuga. See on mõttetu.
Mulle õudselt meeldib, et ma olen saanud head tagasisidet
väga laialt diapasoonilt. Ühel pool on, jah, Pärnits, aga teisel
on kellegi ema, kes ütleb, et oli hea raamat. Või näiteks mul
oli hiljuti väga tore kontakt Arvo Ihoga, kes käis Viljandis ja
kellel tekkisid filmimõtted. Ja õhus on täiesti idee teha „Gogoli diskost” film. Talle ka raamat väga meeldis, tema leidis
sealt samuti midagi. Diapasoon on lai, selles mõttes ta nišikirjandus kindlasti ei ole, jah.
Aga teiselt poolt jälle on.
Võib-olla, jah.
Viljandis on raamat küll väga populaarne! Ma vaatasin, et
Viljandi Rahva Raamatus on ta esikohal. Ja Eesti omas oli
üheksandal kohal! Me jätsime selja taha Kivirähkid ja igasugused teised. Läbimüük on olnud suur küll. Tegime lisatiraaži
ja see on ka läbi tegelikult.
Ja nüüd, pärast seda Euroopa Liidu auhinda on tulnud väga
kummalisi pakkumisi. Näiteks Albaania tunneb huvi. Selline
väga kummaline vuntsidega vanamees, kes on oma Facebooki
fotol mitme idamaise kaunitariga. Ja tahab välja anda. Ja siis
Bulgaariast tunnevad mingid härrad huvi. Ja siis me otsustasime, et oleme kõigega nõus, see on kõik väga tore, Bulgaariasse võib-olla lähmegi dressides ja nahktagidega kohale. Aga
on ka päris tõsiseid pakkumisi, Ungarist ja Brüsselist ja mujalt.
Selles mõttes on see auhind „Gogoli diskole” küll hästi mõjunud, et paari nädalaga on juhtunud uskumatuid asju.
Kui pärast intervjuud pildistama asume, tärkab Matsinis tõeline
staar (mis mind absoluutselt ei üllata – olen näinud tema fotosid
Facebookis ja mujal –, on näha, et inimene ei tunne kaamera
ees ebamugavust), aeg-ajalt küsib ta täpsustusi, kas teeme „Jim
Morrisoni”, trotsides külma ja tibavat vihmagi („Ei ole kerge olla
Jim Morrison!”; „Kas nüüd on vana Trubetsky?”). Lossi tänavalt
leiame huvitava maja, mis fotograaf Priitu kohe paelub, ja selgubki, et just selle maja trepikojas ööbis fiktiivne karakter Arkadi Dmitrijevitš Severnõi („Gogoli disko” ehk elavaim tegelane,
geenius-moosekant-eluheidik Arkaša). „Kas Mamiya või Hasselblad?” kuuleme kaanefotot püüdes äkitsi selja tagant, Matsin
on teisel pool klaasi trepikojas sees, meie fotograafiga väljas.
„Mamiya,” kostub vastuseks. Juhtumisi on Priidu edev kaamera
jäänud silma sellelesamale täiesti juhuslikult mööduma sattunud
legendaarsele filmimehele Arvo Ihole, kes on „Gogoli disko” filmiks tegemise suhtes huvi üles näidanud. Arvo on kaamerast
vaimustunud: „Ma olen ise ainult üks kord sellega pildistanud,
see on jumalik kaamera! Võtab hambad lahti. Lausa juuksekarvad võtab püsti.” Kas sellised kohtumised on Viljandi tänavatel
tavalised või mitte, ei saagi teada, aga tunne jääb hea, tundub,
et kõigile osapooltele.
Sa rääkisid 90ndate raamatuetendustest. Mulle näib,
et ka su praegused esitlused (mitte ainult su isiklikud,
ka näiteks ;paranoia kirjastuse performance-esitlused,
kus sa oled üles astunud) on senini sellest vaimust kantud – nad on hästi veidrad kuidagi objektiivselt, kui
nii võib öelda, teatraalsus tundub üldse sulle läbivalt
omane olevat.
No ma olen kasutanud ;paranoia performance’ites talaari,
kummalisi rituaale, mis on segu vaimulikutaustast ja alkeemiast. Näiteks linnateatri performance’is pakkusin ma rahvale
viina ja vutimune vist.
Jah. Y-galeriis ka8.
Jah. Ja see oli pühalik – ja seal olid need kaksikud, onju! Need
on sellised kummalised rituaalid, jah. Kuigi ma kirikus otseselt ametis ei ole, on mul see skill või oskus olemas – ma olen
päris palju õppimise ajal ka jumalateenistusi teinud. Ja väga
palju nalja on nendega saanud. Olen näiteks pidanud ühe jumalateenistuse kirikus, kus ei olnud ühtegi inimest. On väga
freaky’sid, spooky’sid kogemusi. Ma olen ennast võib-olla natuke välja elanud nendel ;paranoia üritustel.
;paranoia on absoluutselt oluline! Ta võiks olla palju-palju
kesksem. Aga samas, ega me ei saagi väga ette kujutada,
et näiteks asemantilisel raamatul9 peaks väga palju lugejaid
olema. Ja see ei ole ka ilmselt eesmärk. Tegelikult. Mõnes
mõttes teeb ;paranoia sama asja, mida tegi 14 NÜ 90ndate
alguses. Kui Kiwa hakkas oma asja tegema, siis ta pöörduski
minu poole, 90ndate lõpus vist juba. Nii et ta teadis, mida
me olime teinud. Ja mõnes mõttes jätkas ta seda ;paranoiaga. Ma arvan, et 14 NÜ asju keegi teine ei jätkagi, ja sellepärast ma olen hästi soosivalt suhtunud ja alati üritanud osa
võtta.
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see on mõttetu. Justnimelt see vanamoodne või barokne asi
võib olla tänapäeval avangardne.
Minu eeskujud olid, jah, eelmise sajandi euroopa kirjanduses pigem. Pärast seda on nagu mingi allakäik...

Ja siis jääbki postmodernism?
Aga tegelikult on see tõsi ju! Ja samas need asjad, mis liigutavad... Näiteks, mina ei ole inglise lord, aga mind see lugu
tohutult liigutas. Seal on kõike – allakäiku, selginemist. See
on võimas, ta ongi lihtsalt võimas. Aga ta ei ole igav. Seal on
lord Sebastian, kellel on karu. Ta kõnnib Londonis karuga
ringi ja ostab talle kammi.
Minu korteris Viljandis on jänes. Selle jänese me ostsime
koos Barthol Lo Mejoriga kunagi, kui ta Viljandisse sattus.
Naljatasime, folgi aeg oli ja näomaalinguid tehti, Barthol oli
esimene, kes lasi endale teha – tiigri, kui ma ei eksi. Ma lubasin
alguses ka lasta, aga loobusin (naerab). Ja siis Barthol kõndis
tiigrina, aga mina ostsin endale mingi kummalise jänese, ja
see jänes on mul siiamaani alles. (Ma ei saa tegelikult aru, kas
see jänes on päris elus jänes või mingi (kummaline) mängujänes,
ja kuidagi jääb õigel ajal küsimata ka. See on Matsini puhul ka
suhteliselt tavaline – mängu (just mängu ja mitte näiteks nalja) ja
reaalsuse piir ei ole alati väljapoole nii kindlalt tuvastatav – M.T.)
Peabki olema mingisugust kiiksu ja retrot! See ongi oluline –
mängulisus ja see, et ei oleks igav. Paljud asjad on igavad. Nad
võivad olla avangardsed, aga nad on igavad.

Ja oled ju ka „president of the corporation” ;paranoias.
President, jah. ;paranoia autor Psaiko näiteks sai teada, et
mina olen ;paranoia president, ja tahtis siis mult raha saada
(naerab laginal).
Selline kiiksuga performatiivsus ja nihestatus näib sulle
hästi sobivat küll.
(Veendunult, konkreetselt) Jah. Vaata, kui kirjanikud hakkavad
kirjandust esitama, siis see mõjub tihtipeale piinlikuna. Noh,
minu jaoks. ;paranoia ei mõju piinlikuna, sest see on professionaalne. Aga päris palju on selliseid esitlusi, kus kirjanik
lihtsalt loeb raamatut, ja see on natuke nagu... eilne päev. Et
mul on sall ja nüüd loen luuletusi. Ma ei ole ka suur slämmide
ja etlemiste fänn – see on minu jaoks täitsa võõras maailm.
Ja ma ei ole esitlustel vist kunagi raamatuid või katkendeid
ette lugenud, vaid olen üritanud jahmerdada samovaridega,
kaksikutega, rituaalidega, laulnud – teinud mida iganes, aga
mitte esitanud oma teksti.
Sa mainisid juba enne seda korporatsiooniteemat ka,
aga mul oli plaanis küsida niikuinii, et sa oled Fraternitas Liviensise vilistlane, mis lood sul sellega on?
No see ei ole nii tohutult keskne, aga ma olen, jah, aastast
90 seal. Viimase raamatuga pole tal nüüd kuidagi pistmist,
aga „Sinises kaardiväes” oli ta küll keskne teema. Ja tegelikult on ju ka Eesti Vabariigi ajast mõningad raamatud, kus on
korporandid olnud. Ta on täiesti retrokiiksu maailm. Nagu
inglise buldogid või... Ta on selline väga kummaline asi, aga
minu jaoks tähelepanuväärne, nagu mõni barokkloss.
Jah, just! Selles mõttes see sobibki minu arvates sinu

Kas sa eesti kirjandust ka loed? Mulle ei tundu su teosed väga eestipärased ja... näib, nagu sa ei loeks väga
palju eesti kirjandust.
Väldin, jah. Ma väldin isegi raamatuid, mida tõlgitakse eesti
keelde. Ma arvan, et see on puhtalt professionaalne, et on
kaks teed. Üks on see, et loed kõike, onju. Ja siis kirjutad eesti
kirjandust. Ja teine on see, et sa ei loe. Mina olen valinud selle
teise ja ma üldiselt loen vähem. Mul on mõned lemmikud, näiteks Mait Vaik. Sain kohe aru, et see on super asi, mida ta teeb,
tema „Juss ja vennad” näiteks. Mul on omad lemmikud ja eks
ma ikka servapealt loen. Aga viimasel ajal ma istun põhiliselt
YouTube’is, kui päris aus olla. Mul on üsna suur raamatukogu,
aga ma arvan, et see ei ole uudis kellelegi, ja neid inimesi on
palju, kes istuvad keset uhket raamatukogu lihtsalt internetis.
Väga raske on raamatut kätte võtta. Ma arvan nii.

performatiivsuse ja teatraalsuse skaalasse, ma ei näe
siin mingit vastuolu.
Absoluutselt! Seal on ka omad rituaalid, seal on ka teatraalsus, seal on ka kummalised saladused, selles mõttes on ta
minu maailm, jah.
Kas sa teatriga ei ole mõelnud tegeleda? See tunduks
nii loogiline.
Mulle on tehtud päris võimsaid pakkumisi. Ja olen ära öelnud.
Ei julge! Täitsa teine spetsiifika. Sa pead teadma, kust keegi
sisse tuleb ja... Vat selleks tuleb palju teatris käia, aga mina ei
ole seda elu jooksul väga palju teinud. Ja kui sa teatris ei käi,
siis sa lihtsalt ei tea, mida saab teha või mis vahendid on. Ma
olen alati imetlenud oma koolivenda Kivirähki, kes on nagu
sündinud näidendikirjutaja. See on väga spetsiifiline asi.
Räägime eeskujudest.
Ulmemehed ütlesid, et „Gogoli disko” tõukub pigem 20. sajandi alguse kirjandusest – eks keegi oli guugeldanud, et
Matsini lemmikud on Meyrink ja „Golem”. Aga see täpselt
niimoodi ongi. Mina esindangi seda vaadet – ja seda vaadet
pooldas näiteks ka kunstnik Tõnis Vint –, et kultuuriajalugu
on täis mingeid otsi, radasid, kust saab edasi minna. See ei
ole selline protsess, et ma olen selles hetkes ja nüüd ma pean
midagi moodsat tegema, vaid ma võin võtta vabalt näiteks
neorenessansi ja minna sealt edasi. Ma võin ka seda teha!
Ma arvan, et minu suured eeskujud ongi 20. sajandi alguses.
See kirjandus, mida tõlgib ka Mati Sirkel ja mida võib-olla
üldse ei ostetagi. Seal on mingisugused huvitavad autorid ja
huvitavad žanrid või vormid, kust saab edasi minna. Mina küll
ei vaata kultuuriajalugu nii, et pean kuidagi moodne olema,

Kas sa tahad veel midagi Müürilehe lugejatele öelda?
Tulge Viljandisse!

Luulekogu „Aja algus” (autorid Paavo Matsin, Marko Mägi,
Mait Laas, Erkki Kadarik).
2
euprizeliterature.eu
3
Viiepallisüsteemis hinnatakse ulmeraamatuid eesti ulmelugejate
arvamuste arhiivis BAAS.
4
Sander, Kristjan 2016. Kõrgesti auhinnatud romaanist.
– Algernon, märts.
5
Etnofuturismi nähakse pigem kirjandusvooluna, mida levitasid
kirjanduses peaasjalikult ja kandsid edasi rühmitused Eesti
Kostabi-$elts ja Hirohall.
6
Saade „ Plekktrumm” ETVs, 28.03.2016.
7
Härra Pärnits 2015. Magister Matsin presents: Gogoli disko
inferno. – Nihilist, 13.12.
8
;paranoia kirjastuse üks esitlusformaate ongi Monsieur Valdemar
Experience (süntees helikunstist, video-performance’ist, metateatrist ja kirjandusest või selle puudumisest) – Monsieur
Valdemar (m.valdemar – president of the corporation) on aga
kahtlaselt Paavo Matsini nägu.
9
Matsin peab silmas Jaan Malini raamatut „Maa ja ilm”
(;paranoia, 2015).
1

KIRJANDUS

Missugune on hea raamat või hea kirjandus?
Igav ei tohi olla. Teine asi, mis on mind alati huvitanud, on
see, et oleks mingi igavikuline muster. Minu üks absoluutseid lemmikuid on Evelyn Waugh’ „Tagasi Bridesheadi”, ma
pean seda 20. sajandi kõige olulisemaks romaaniks. Ma olen
mõelnud selle peale pikalt, aga ega ma lõpuni aru ei saa, miks
ta nii oluline on. Olen lugenud teda kümneid kordi, mul on
kõik filmiversioonid vaadatud. Seal on saadud kuidagi kirja
inimese elukaar. Ja samas ka kogu ühiskonna elukaar. Sellist
suurt asja ongi ehk keeruline tänapäeval kirjutada, võib-olla
jäävadki minevikku pigem mingisugused head ajad, kus see
muster oli ühiskonnas väga näha – praegu on ikkagi kõik nii
pihustunud. Ütleme, mingeid suuri teemasid, mis seoks väga
paljusid inimesi, tegelikult ei olegi enam.
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Tekst: Hannes Praks. Fotod: Tõnu Tunnel

Tapeedivalijate asemel on sisearhitektidest saanud linnaruumi sekkujad, materjaliteadlased ja
arvutusliku arhitektuuri kaaskõnelejad. Hiidruuporid Võrumaa metsades ja äsja Tallinna vallutanud
installatsioonid signaliseerivad Eesti puitarhitektuuri uut algust.
Kevade alguses rajasid Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri
osakonna tudengid arhitektide Sille Pihlaku ja Siim Tuksami
juhendamisel Tallinna linna kolmest osast koosneva puitinstallatsiooni „HeliLaine”. Tallinn Music Weeki raames loodud
triloogia lipulaev püstitati Viru tänava kohale Musumäele.
Kaks väiksemat osa paigaldati sisearhitektuuri osakonna
projektiruumi Nunne tänaval ja Telliskivi Loomelinnakusse.
Ehituse ajakava oli ülimalt pingeline. Karge kevadtuul viis
õues viibimise harjumuseta tudengitest pea kolmandiku palavikuvoodisse ning puitprusside võõpamiseks kasutatud Saaremaa tõrva ürgne aur põhjustas ühel tütarlapsel kergemat
sorti toksikoosi. Mõne pika tööpäeva jooksul arenesid aga
märkimisväärselt tudengite puusepaoskused ning avardusid
üldised arusaamad puitkonstruktsioonide inseneeriast.

Sisearhitekt, puusepp või
midagi muud?
Sisekujundajate suur huvi puusepakunsti ja ehitamise vastu
põhjustab ehk hämmastust. Meie osakond on projekteerinud ja ehitanud viimase pooleteise aasta jooksul lisaks kõnealusele installatsioonile veel kaks sauna ja metsakõlakojad ning
rajab praegu veoautohaagisesse liikuvat klassiruumi. Olgu
etteruttavalt öeldud, et asja iva pole napsata palakest seni
vaid arhitektidele kuulunud pirukast, vaid kõrgendatud huvi
konteksti arvestava kvaliteetse ruumi vastu.

misehitamise järel said meie tudengid tööpakkumisi ehituspuusepatöödeks. Sisearhitektuuri laienenud ampluaa tõttu
tunnevad tudengid pisut muret, kelleks nad pärast kooli lõpetamist saavad. Toetudes haridusrevolutsionääri Ken Robinsoni ideele, ongi nüüdisaegses hariduses mõistlik valmistada
ette ametit, mida veel olemas pole.
See ei ole õppekava koostamisel lihtne lähtepunkt. Usun
aga siiralt, et vaid siseruumispetsialistiks jäämine pole eriala
arengule ainus valik. Seetõttu oleme loobunud osakonnas
rangelt välisseinapõhisest määratlusest ja defineerinud oma
tegevuse skaalapõhiselt. Koolitades tudengeid inimmõõtmelise ruumi asjatundjateks, on tegu mõneti küll häguse plaaniga, kuid samas, teadmata, mida tulevik toob, saab olude
muutudes edukamalt välja vingerdada. Pisut liialdatult võis
varasem, vaid siseruumikeskne fookus lõpetada vestluse võimaliku kliendiga fraasiga „Tänan, aga mul pole praegu sisekujundust vaja”. Inimskaalale keskendunud spetsialist võib
aga liituda mis tahes meeskonnaga, kes parajasti sellist fookust vajab, olgu tegemist avaliku linnaruumi arendaja või toitlustusasutuse tellijaga.

Tõuhobune puit
Lisaks kontekstuaalselt mõtestatud ruumile on EKA sisearhitektuuri osakonna õppekava oluliseks komponendiks materjalikasutus. Viimane pole valmistoodete kataloogide nobeda

neljateistkordseid kortermaju. Taolisi edulugusid võiks meil
olla aga kaugelt rohkem.
Arhitekt Ülar Mark on selgitanud ühes arutelus meil levinud kergkruusaplokkide ja kipsplaatide võidukäiku järgmiselt:
„Puidul, nagu ka loomulikul ventilatsioonil, puudub müügimees.” Lisaks on puit mitmeteski situatsioonides pirtsakas,
hind pigem kallis ning ka normidega vastavusse viimine problemaatilisem. Kuid tõuhobuse karakteriga materjal garanteerib
võrreldes tuima tuhaplokiga erakordseid tulemusi.
Lühiajaliselt oleks ehk mõistlikum tutvustada tudengitele
pigem laiatarbe ehitusmaterjale, aga mis on sellise pingutuse
pikem perspektiiv? Üldiselt arvatakse, et vähemalt Euroopas
raugeb lähikümnenditel uute ruutmeetrite rajamistempo.
Nähes aga suurt rahvaste rännet, võib trend kujuneda hoopis teises suunas. Tegelikult võib projekteerimis- ja ehitusturg juba lähitulevikus poliitika ja tehnoloogia arengu koosmõjul niivõrd palju teiseneda, et ajamasinaga paarikümne
aasta taha tulevikku lennates saaksime halvava šoki.
Teadmatus seoses pea kõikide valdkondade tulevikuga on
tänapäevases maailmas normiks saamas – välja arvatud ehk
matuseäris – ning ainsaks vankumatuks tegutsemismotiiviks
jääb vaid usk. Uskugem siis, et tehnoloogia jätkab arenemist
ja vajadus taastuvate materjalide järele ei rauge. Eeldame,
et eristumine ning autentsus annavad konkurentsieelise. Kas
seepärast poleks siis rohke raieküpse okaspuumetsaga kaetud Põhjalas loogiline keskenduda puidule? Kunstiakadeemia
sisearhitektuuri osakonnas keskendume lisaks puidu erine-

„HeliLaine” nr 1. Puitlava Musumäel.

Mõned aastad tagasi oli sisearhitektuuri osakonna käsitööfookuses enamasti vaid puidust tool. Tegemist on mitmeti
suurepärase ülesandega, sest korraliku tisleritooli projekteerimine ja ehitamine eeldab baasarusaama konstruktsioonist
ja ka inimkeha ergonoomikast. Mööbli projekteerimisest ja
ehitamisest ei ole me siiani loobunud, see on esimese kursuse õppekavas olulise erialaprojektina ka praegu. Mööblikeskse õppekava puhul jäi minu hinnangul aga vajaka laiema
konteksti mõistmisest, sest, parafraseerides üht tuttavat
arhitekti, kui viia tool metsa, on see jätkuvalt lihtsalt tool.
On kõnekas, et „HeliLaine” installatsiooni eeskujuliku val-

lappamise treening, vaid ambitsioon süveneda nii eksperimentaalsetesse kui ka traditsioonilistesse materjalidesse uue nurga
alt. Üks sellistest fookusmaterjalidest on meil puit.
Üsna krõbiseva vinüülplaadina mõjub jutt Eesti puiduekspordi potentsiaalist, mida ei osata piisavalt ära kasutada.
Üheksakümnendate Rummu Jürid laadisid Eesti sadamatest
väljuvatele praamidele toorest ümarpalki. Pisut hilisemateks
saadetisteks olid allhanke korras valmistatud lauajalad ja kapinupud. Mingil hetkel alustasid tegevust saunade ja koerakuutide eksportijad. Tänapäeval on meie puidualane kompetents niivõrd suur, et eesti tegijad püstitavad Bergenisse

vate kasutusrakenduste uurimisele ressurssidest tulenevatele piirangutele, aga ka soovile osakonnas aastakümneid au
sees olnud materjali järjepidevalt kasutada.

Rohkem puidust mõisaid
Puidu jõudmiseks laiatarbeturule on vaja tehnoloogia tuge.
Viimase oskuslik kasutamine pakub rahvuslikule materjalile
potentsiaali ka senisest enam lisandväärtust tuua. Tehnoloogiaga lõimumine igal tasandil on ilmselt paratamatu stse-

PUITAIT
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„PUITAIT” on Müürilehe uus veerg, mis toob teieni puitarhitektuuri uuenduslikud tahud,
põimides omavahel arhitektuuri, inseneeria, tööstuse ja infotehnoloogia.

Tulles tagasi iseväärtuse juurde, on ilmselge, et nüüdne tehnoloogia on kultuurist ette rebinud ja vormiliselt toimuvat ei
pruugi olla lihtne märgiliselt seletada.
See mõte tabas mind äsja EKA arhitektuuriosakonna korraldatud avalike loengute sarja raames Tallinna külastanud Mario Carpo loengus, kus ta demonstreeris
oma tudengite 3D-prinditud inimsiluettide kompositsioone. Carpo tudengid
olid Rooma vanalinnas hoonete fassaade
kaunistavaid inimskulptuure vabavoliliselt
uutes kombinatsioonides välja printinud.
Need täiesti uut informatsiooni ja teistsuguseid suhteid omavad objektid nägid välja nagu rotikuningad, olles inspireerivad ja
võimsad, ainult et selgelt oli tajutav, et me

hooldatud ja levinud loodusmatku
toetav taristu, kuid seni on veel kasutamata tohutu potentsiaal lisada
kaunile Eestimaa loodusele aktsenti,
muutes vaatluspaigad ka ise vaatamisväärsusteks. Mitmed Skandinaavia riigid on sellega hakkama saanud.
Idee võimalikkust tõestas meie
osakond möödunud aasta sügisel,
kui Võrumaal Pähnis avati metsainstallatsioon „Ruup”, mille pildid levisid
sotsiaalmeedias kulutulena üle maailma, teadvustades Eesti looduse ja
„HeliLaine” nr 2. Nunne 16 asuva EKA sisearhitektuurikateedri läbi akna viiv portaal.
riigi olemasolu sadadele tuhandetele
inimestele. Erakordne oli selle näite puhul tõik, et Eestit ha- ei suuda selle tähendust, mis eile oli füüsilises maailmas ilmkati mitmes artiklis avama Võrumaa metsatuka kaudu. Kuigi võimatu, täna aga hiireklikiga materialiseeritav, lõpuni mõistehnoloogiliselt oli tegemist traditsioonilise, võib isegi öelda, ta ega seletada.
Samas on digitaalne arhitektuur kohmakas nagu algeline
et primitiivse objektiga, olid kõlakojad just eelkõige kontsepmasintüpograafia. Aga see on lastehaigus, mille läbipõdemituaalselt jackpot.
ne teeb tervisele pigem head. Igal juhul on ruumikultuuris
alanud uus aeg – Gutenberg pani just võsapressi käima.

Digitaalse puidu potentsiaal

Asjaolu, et Tallinn Music Weeki raames installatsioonide disainimiseks suunasime tudengid parameetrilist projekteerimistarkvara kasutama, ei olnud juhuslik. Sellise tehnoloogia

Tuksam, Siim 2015. Mugavustsoonist välja. – MAJA, 12.11.
2
Ibid.
3
Järvik, Jaan 2016. Mugavustsoonist välja. – Akadeemia, nr 3.
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„HeliLaine” nr 3. Õue galeriipind Telliskivi Loomelinnakus.
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kasutamine puitkonstruktsioonide püstitamiseks aitab ulatada käe minevikust tulevikku. Kuigi tegemist on ainult vahendiga ja kõige aluseks on siiski kvaliteetne ruum, on tänapäevane puitarhitektuur jõudnud ehk trükipressi leiutamise
momenti.
Kuigi nüüdsed lahendused on endiselt kohmakad, omavad
need minu hinnangul tugevat visiooniväärtust. Kindlasti oli
ka Gutenbergi masina tulemus võrreldes kalligraafiat treeninud munkade käsikirjadega kõvasti maotum. Ehk diskuteeriti ka siis, milline on kirjutamise tulevik ning kas ja kuidas
kulgevad loojalt tarbijale loominguline või jumalik energia ja
väärtus. Sarnaselt arutletakse praegu digitaalmaailma massilises pealetungis kohati üha nähtamatumaks jääva arhitektiameti muutumise teemadel1. Samuti küsitakse, kas parameetrilisel arhitektuuril on piisavalt iseväärtust või on see
vaid instrument ning kas selle võit üldse saabub kunagi.
Ajavaimutunnetusele tuginedes arvan, et digitaalsel arhitektuuril võib olla sama võimas eluolu muutev võime nagu
kunagisel plahvatuslikul trükisõna levikul. Kuigi praegu on see
pigem nohikute mängumaa, võib see olla juba homme laiatarbemeetod, mis langetab kuningaid ja muudab riigipiire2.
Praegust paradigmade vahetusest tulenevat kaaluta olekut
võiks Eesti oma huvides ära kasutada. Võsakogemus, mis on
aidanud meil häda eest metsa pagenuna taas koduteed leida, võib abiks olla ka inforuumis, digitaalses võsas orienteerumisel. Võsa ja metsa ehk puidu ning kõrgtehnoloogia lõimumisel saab tekkida tootmisväärtus, mille vilju sööme tulevikus3. Endistest metsameestest IT-fanaatikutena on just
meil harukordne potentsiaal need kaks näiliselt eraldiseisvat
valdkonda ühendada.

naarium. Alates toorme hankimisest kuni viimistletud detailide paigaldamiseni. Praegu juhib Kilingi-Nõmme lähedal
ehitatavat metsaharvesteri Metsis veel inimene, kuid ilmselt
rapsivad üsna pea minu Soomaal asuva mesila kõrval puid
lõigata robotid. Mitte et mulle see „Tähtede sõda” meenutav situatsioon sajaprotsendiliselt meeldiks, ausalt öeldes
see isegi pelutab, aga kui selle tulemusel levib kvaliteetset
tooret enam ehitustööstusesse, olen ehk robot-saemehega
metsasihil kohtudes valmis silma kinni pigistama. Tahan loota, et robotil jagub tarkust ja südametunnistust raiuda kohas
ja mahus, mis meie metsa terviklikkust ei kahjusta.
Ulmežanris jätkates võiksid robotid olla varsti valmis ka
ehitusobjektil puitdetaile komplekteerima. Masin tahab aga
vähemalt esialgu suunamist. Ruumitaju arendamiseks oligi
vaja tudengeid Tallinna peal tõmbetuules hoida.
Tehnoloogia pealetung saab töödeldud puidu hinda usutavasti vaid langetada ja suure tõenäosusega levib see ka igapäevaehitusse. Kuid enne seda oleks vaja puidu kasutamise
edulugusid olulisteks peetavate avalike objektide vallas. Suurtellijana saab riik mõjutada materjalikasutust näiteks avalike
hoonete konkurssidega, kirjutades puidu kasutamise nõude
konkursitingimustesse sisse, seda siiski nii, et ruumikvaliteet
ei halveneks. Talupoegadena ihkame oma rehielamusse ikka
seda, mida mõisas näinud oleme. Nähes avalikus ruumis
õnnestunud puidukasutust, tekib ka eratellijal isu materjali
järele.
Suuremaks isuks ei piisa aga Tondiraba jäähalli võrratutest
liimpuidust laetaladest. Vaja on puidu tunduvalt laiemat levikut. Unistustes võiks Tallinna lennujaama suhteliselt igava
betoonkonstruktsiooni asemel olla puitsõrestik. Ehk võiks
laudadest kokku lüüa ka mõne kiilimärgiga lennumasina?
Viimase käigu võtaks siiski tagasi, selleks et puidupropaganda
tulemusel ei näeks meie avalik ruum välja nagu Läti armastatud restoraniketi interjöör. Sarnast talupojaromantilist dekoori kannavad näiteks ka RMK hallatavad loodusrajatised.
On ülimalt tänuväärne, et meie riigis on olemas niivõrd hästi
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teistmoodi kuningriik
Mariliis Mõttus

14. detsembril 1991. aastal, kaksteist päeva enne Nõukogude Liidu ametlikku lagunemist, toimus Moskva kosmosepaviljonis linna esimene legendaarne reiv, mis kandis nime
Gagarin Party. Peo korraldajateks olid Ženja Birman ja Ivan
Salmaksov – Fontanka 145 ühed
juhtfiguurid. Fontanka kujutas endast Peterburi mahajäetud korterelamut, mille hõivasid 1988. aastal
kohalikud kunstnikud, kes muutsid
selle oma põhiliseks kokkusaamiskohaks ja lääneliku atmosfääriga peopaigaks. Grupi liikmete korraldatud
pidusid, mis toimusid ka väljaspool
kultusmaja ennast, saatis edu üle
Peterburi ja nii otsustatigi laiendada
ampluaad Moskvasse. Kuna kosmosepaviljoni katuse all asuvad reliikviad
nõukogudeaegsete kosmosesaagade
suurimatest saavutustest, polnud juhuslik ka valitud koht, mis lõi silla
seal asuvate objektide ning postsovetliku ööelu, techno ja sci-fi’liku esteetika vahel. Nii vabastati kosmoseprogramm ja kangelane Gagarin
nõukogude paatose kontekstist ja
ideoloogiast ning toodi postsovetliku
nooruse ette olulise osana ka alles
tärkavast uuest kultuuriloo etapist.
Peole olid palgatud isegi õhujõudude
riietes kosmonaudid, kes pidid baaris
külastajatega juttu rääkima, kirjutab
antropoloog Alexei Yurchak kogumikteoses „Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society Since
Gorbachev”.1 Niisiis võib öelda, et
raudse eesriide langemisega pääses
Venemaal paisu tagant valla ka elektroonilise muusika vaimustus.
Kuid mitte kauaks, nagu meenutab muusikakriitik Artemi
Troitski ühes oma Nõukogude võimu järgset esimest aastakümmet meenutavas artiklis2, tuues välja, et 90ndate gangsterid võtsid reiviliikumiselt õige pea võimu, muutes need kantidest kihavateks narkoorgiateks. Massimeedia tõrjus suurt
osa heliloomingust, mis ei kapseldunud klassikalisse raadioformaati, ning nii filmivaldkond kui ka muusika laenasid kõike
ikka ja jälle läänest. Ent seda, mis kultuuri mõttes ka välismaailmale korda läheks, Venemaalt ei tulnud.
Aastal 2016, mil Ida-Euroopa gentrifikatsioonist, mis on
võtnud üle lääne, veel märgatavalt puutumata on, oma sotsialistliku modernismi võtmes arhitektuuri ja industriaalse
auraga võluvalt veidra düstoopia mulje jätab ja uue (või just
vana varju) järele janunevale meelele piisavalt avastamist annab, vaatavad laia maailma silmad juba mõned aastad ihalevalt jälle siiapoole.
Samad tendentsid laienevad ka endise idabloki klubikultuurile. Võttes näiteks ukraina techno-produtsendi Stanislav
Tolkachevi ja rumeenlasest Cosmin TRG, kes lääne põhininade kõrval peomekades techno head’e oma pilli järgi tantsima panevad, või arvestades seda, mis toimub selles val-

Idanaabrite pealinnas on haaranud 90ndatel pigem kantpeade pärusmaaks
muutunud elektroonilise muusika ohjad enda kätte uus noorte produtsentide
laine, keda võib nimetada omamoodi antižanristideks. Uurisimegi, kes nad on
ja mis elu elab alternatiivne klubimuusika Moskvas aastal 2016.

Antižanristidest koosnev Johns’ Kingdom sündis Moskva magalarajooni müüride vahel. Foto: Pavel Milyakov

las Eestis, kust viimasel ajal pidevalt elektroonilise muusika
suurnimesid läbi voorib ja uusi produtsente peale kasvab, on
ilmselge, et põhjust selleks on.
Nii ka Venemaal, kust on saadetud maailma tantsumuusika
saadikutena Dasha Rush, Nina Kraviz, Yuka jt. Kuid samalt
pinnaselt on tõusmas ka täiesti uus, juba mitmel pool tunnustust võitnud põlvkond noori produtsente, kelle Moskva
harule me siinkohal keskendumegi. Tegime juttu uue laine
ühe kõige eesrindlikuma muusikutekogukonna Johns’ Kingdomi asutajaliikme Pavel Milyakoviga, kes teeb muusikat artistinime Buttechno alt, samasse seltskonda kuuluva Yana
Kedrina ehk Kedr Livanskiyga, leibeli Gost Zvuk (ГОСТ ЗВУК)
juhi Ildar Zaynetdinoviga, kes esineb pseudonüümi Low Bob
all, ning Nikita Safonovi ehk Bessiekatiga, kelle valduses on
plaadifirma Isaiah Tapes.

„Kes on John ja miks on see
tema kuningriik?”
Kui ma Pavel Milyakovile mõni aeg tagasi palve esitasin, et ta
mulle artikli juurde mõne illustreeriva pildi saadaks, ootas

mind postkastis peagi foto taevasse kõrguvast paneelikast as
we know it, mille kohal paistis ümmargune kuu. „Okei, miks
nii diip?” kortsutasin korraks kulmu, kuni jõudis kohale, et
seal see kuningriik kaks ja pool aastat tagasi alguse saigi –
magalarajooni müüride vahel, kust enamik grupeeringust
põlvnebki.
Johns’ Kingdomi laiahaardelisse kooslusesse kuuluvad
lisaks Buttechnole ja Kedr Livanskiyle näiteks Jeff Boomhauer, HIWAY, Khamn, Musslebusf ja paljud teised. Kui
rääkida žanritest, siis selliseid piire noored endale seada ei
taha, millele viitab ka nende manifest „Untitled United”. Ausalt öeldes on kogu Johns’ Kingdomi masinavärgist tulev helimaailm niivõrd igasuguseid seinu maha tallav, et joonistab
aju andmesidesse pigem kõrbeliivas salvestatud instrumendid, läbi udufiltri lastud dialoogi, 4/4 taktis loop’ivad umbsed
metrood ja mõne veidra raadiosageduse, mitte järjekordse
kollektiivse randmepumpamisstseeni ööklubist.
„Minu eesmärk on uurida võimalikult sügavalt, mis muusika
tegelikult on ning kuidas see liigub. Leida selles poeesiat ja
viise, kuidas luua midagi, mis poleks plastiline või formaalne,
vaid pigem nagu mingi olend. See on justkui alkeemia,” kirjeldab oma põhimõtteid Pavel Milyakov.
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Gost Zvuk ja digitaalajastu
prohvet
Sama joont astub ka Ildar Zaynetdinovi asutatud, 2013. aastal esimese reliisi välja andnud plaadifirma Gost Zvuk, mille
diskograafiat ja miksteipe kuulates saab veelkord kinnitust,
et Venemaa on lasknud elektroonikal taas täiega kapist välja tulla, andes Zvukile kaasa kosmoses salvestatud sämplid.
Kuigi žanriliselt eksperimenteerivad leibeli artistid kõige enam
ambient’liku house’i ja techno’ga, ei huvita ka neid tegelikult
raamid. „Minu jaoks on olulised skeene arendamine, koostööde kaudu saadud kogemused, kõrgendatud tähelepanu
pööramine visuaalidele ning tõeline armastus ja pühendumus,” sõnab Zaynetdinov. Gost Zvuk ei ole aga noormehe
esimene panus kohaliku skeene formeerimisse ja uuendamisse. 2009. aastal pani ta koos Artem Ryazanoviga (Miracle
Libido) aluse elektroonilisi muusikuid ja DJsid koondanud
grupeeringule ja plaadifirmale RAD, mis segas muusikasse
kokku lääne lähenemist ja mängis vene identiteediga. Isegi
nende välja antud plaate saatsid kollaažid, mis olid pandud

plaadifirmaga Venemaal: „Need tüübid on tõelised muusikud, mitte mõned ülehaibitud vennad, kes tahavad saavutada geto-house’i saundi.”
Isaiah Tapesi looja Nikita Safonov ehk Bessiekat, kelle liveinstrumentidega loodud house’i juured ulatuvad hoopiski
džässi, räägib oma leibeli kohta järgmist: „Isaiah Tapesi nimi
on inspireeritud tõotatud maad kirjeldanud prohvet Jesajast.
Me edastame samamoodi häid uudiseid ja töötame kõvasti
oma sõnumi kallal. Kui see ühel päeval sinuni jõuab, on meie
töö hästi tehtud.” Kuigi Isaiah Tapesi nimi on välismeediast
ehk vähem läbi käinud kui Johns’ Kingdom ja Gost Zvuk, on
ka Isaiah Tapesi alt teoseid väljastanud artistid, kelle hulka
kuuluvad näiteks Willis Anne, Piotr Cisak, Ray Kandinski,
Fede Lng ja Bessiekat ise, jõudnud oma eksperimentaalse
toolkit’iga, mis kõrva järgi suundub rohkem house’i ja techno
poole, juba korduvalt meeli haarata. Kuid ka Safonov ise
tõukab žanrite küsimuse pigem tagasi, öeldes, et neil ei ole
kujunenud välja kindlat sorti muusikat, mille nad enda tiiva
alla võtavad. „Kuid see on hea muusika ja hea muusika järele
on alati nõudlus.”

gasi meie kultuuriajalukku ning palju inspiratsiooni tuleb 20.
sajandi algusest – vene avangardliikumisest ja konstruktivismist. Lisaks on suur austus teaduse ja kosmose vastu, millel pole küljes Nõukogude Liidu templit. Inimesed süüvivad
rohkem tähendusse ja aega.”
„Ma ei ole nii vana tegija, kuid oma senisele kogemusele tuginedes on palju huvitavat ja eksperimentaalset,” ütleb Nikita Safonov, lisades, et parimad kohad Moskvas on just need,
mis on valmis andma käe projektidele, mis tegutsevad mitmes erinevas kultuurilises mõõtmes. „Loodan ühtlasi, et tekib rohkem žanre, mis panevad meid enam muusikale mõtlema, kuid muidugi on neid, kes harrastavad pinnapealsust.”
Kedr Livanskiy lisab, et kuna Venemaa on oma ajaloolise
tausta tõttu üsna kaua muu maailma tendentsidele suletud
olnud, on muusikatööstus alles formeerumas. Interneti tulek on pühkinud ära hierarhiad, kõigil on võimalus leida oma
auditoorium ja haarata instrumentide järele, mis on toonud
kaasa ka uue DIY-laine. Suurt mõju avaldas muusikale ka
majanduskriis. Klubide rendihinnad tõusid, alkohol kallines,
inimesed hakkasid vähem ostma ja reisima ning seetõttu ka
rohkem kokku hoidma. Oluliseks muutus enda sisse vaatamine ja üksteisega kogemuste jagamine, mitte kasumi teenimine, ning seeläbi on loomingul ruumi üsnagi vabalt hingata.
Kellel aga insaideri pilgu läbi kohalikul skeenel eriti teravalt
silma peal hoida? Zaynetdinov loetleb üles sellised tegijad
nagu Burago, Buttechno, Flaty, Lapti, OL, Nocow, Stankevich, Erofeev, Shumopeleng, Low Tape, Piper Spray ja SHR
ning toob välja, et kindlasti tuleks vaadata ka konkreetsete
plaadifirmade poole: „Samaras tegutseb näiteks plaadifirma
Oblast, Klammklang vastutab Siberi ambient’i ja eksperimentaalse laine eest ning huvitavaid vaibe tuleb ka Dubfusioni
nime kandvalt plaadifirmalt Nižni Novgorodist,” ütleb ta.
On’s siis Moskva tagasi Gagarin Party aegse hiilguse juures, mil elektroonika värske lainena üle linna uhtus? Vaadates noorte produtsentide isepäisust, loomingulist julgust ja
värsket käekirja, ollakse juba teel sammukese võrra kaugemalegi. Kui mitte massides, siis nendes väikestes ringides
kindlasti.

Status quo
Kuigi tutvustatud tegelased on Moskva skeene väike, aga huvitav ja tugev murdosa, tasub küsida, millisena produtsendid
kodulinna underground’i ise näevad.
Pavel Milyakov Johns’ Kingdomist ütleb kohe, et sõna „underground” ta tegelikult kasutada ei tahaks, sest see seostub
talle pigem liigse haibi ning produtsentidega, kelle kohta ta
kasutab terminit „outsider-house-wannabe”. „Klubiskeene
kasvab samas väga kiiresti. Meil on suurepäraseid kohti ja
pidusid, mille tegijad annavad endast kõik, et korraldada
ägedaid üritusi ja tuua publikuni kõige huvitavamaid artiste,” lisab ta. Olulisimate peokohtade hulgast toob ta välja
Arma17, MARSi ja Science & Artsi (Наука и Искусство või
lihtsalt NII). Viimane neist, mis täidab ühtaegu klubi ja galerii
funktsiooni, on Johns’ Kingdomi ja Gost Zvuki ideoloogiline
ja füüsiline kodu, kus mõlema grupeeringu liikmeid tihti mängimas ja hängimas näeb. NII asutaja Sasha Savyer (kes kuulub
artistinime Burago all ka Gost Zvuki hingekirja) on öelnud,
et üheks oluliseks aspektiks oli vältida kallite kohtadega
kaasnevat snooblikku ja ülbet käitumist4. Ildar Zaynetdinov,
kes Savyeriga koos NII fundamentaalsed ideed paika pani,
sõnab, et tema peale Science & Artsi ning industriaalsema
tunnetusega Arma17 ja Outline Festivali eriti teistesse kohtadesse ei satugi. Ta lisab, et näeb muusikas praegu tõelist

Vasakult: Kedr Livanskiy (Johns’ Kingdom). Foto: press; Nikita Safonov ehk Bessiekat (Isaiah Tapes). Foto: Vera Kharlamova; Ildar Zaynetdinov ehk Low Bob (Gost Zvuk). Foto: press

kokku nõukogudeaegsete ajalehtede väljalõigetest3. RAD
on praegu küll plaadifirmana pausi teinud, kuid pole välistatud, et ühel päeval naastakse ka nende liistude juurde, ütleb
Low Bob.
Ka Milyakov toob välja, et Gost Zvuki ja selle alaleibeli
Gost Instrumenti puhul on tegu ühe parima ja huvitavaima

entusiasmi. „On mitmeid uusi nimesid ja leibeleid ning seda
kogu Venemaal. Paljuski on see kaldu just kassetiformaadi
ning toore house’i poole, kuid ma tunnen, et midagi uut, üsna
eksperimentaalset ja vähem klubimuusikale orienteeritut
on küpsemas. Uus produtsentide generatsioon on tõeliselt
õitsemas, kuid ka vanad jätkavad omal rajal. Vaadatakse ta-

Kedr Livanskiy astub Tallinnas üles 21. mail peosarja Öörahu raames aadressil
Nunne 16 ning Buttechnot ja Low Bobi saab näha Lekkeris toimuval üritusel
ДИМА 27. mail.

Yurchak, Alexei 1999. Gagarin and the Rave Kids: Transforming
power, identity, and aesthetics in post-Soviet nightlife. – Consuming
Russia: Popular Culture, Sex, and Society Since Gorbachev. Ed. by
A. M. Barker. Durham: Duke University Press, lk 86–94.
2
Troitsky, Artemy 2015. No limits: what was the cost of a decade
of sex, drugs and excess? – Calvert Journal, 15.04.
3
Katowskey, Yuri 2013. Under the radar: how a collective of musicians
is bringing cutting-edge beats to Moscow. – Calvert Journal, 09.04.
4
Three Moscow Networks: NII, GOST Zvuk, and the Johns’ Kingdom Label. – Far From Moscow, 16.03.2016.
1
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Ka Kedr Livanskiy, kes andis paar kuud tagasi välja oma esimese EP „January Sun” ning kes segab oma loomingus sünti,
biite ja romantikat, pole poeesia puudutusest pääsenud,
tsiteerides oma loos „Winds of May” James Joyce’i ning
kõladeski kohati nagu „Sõda ja rahu” aastal 2016. Puškin,
Bunin, Irving, Platonov ja Lermontov, loetleb endine kirjandustudeng oma lemmikuid. Livanskiy ise sündis 90ndatel
ja kuulus sellesse vene põlvkonda, kes kasvas üles kitarrimuusika vaimus, niisiis sai ka tema teekond artistina alguse pop-punkbändis. Johns’ Kingdomiga algusest peale ühte
sammu astununa mainib temagi, et loomingule lähenetakse
kui uurimistööle: „Me kõik jõudsime elektroonilise muusikani selle kaudu, et hakkasime seda ise tegema, mistõttu
mõistad ka selle struktuuri palju sügavamalt. Paljuski on see
seotud vanemaks saamisega, siira sooviga laiendada oma
teadvuse piire ja süvenemisega sellesse, mis on sinu jaoks
kütkestav.” Ühtne mõtlemine ja soovimatus end konkreetselt määratleda, kuid, olgem ausad, ka tõeliselt mitmekesine kõlapilt ning huvi uue ja tundmatu vastu, tundubki olevat
see, mis seltskonna Moskva ja välismaailma huviorbiiti on
lennutanud.
„Kes on John ja miks on see tema kuningriik? Keegi ei tea.”
„Tegelikult kedagi ei huvitagi.” Nii võtavad Timothy George
Kelly lühidokis „In Search of Johns’ Kingdom” oma olemuse
kokku kõnealuse kogukonna liikmed ise.

Graafika: Lukáš Prokop
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SHIFT TIDES
Kaks aastat tagasi avas Shift Tides ehk Magnus Morel koos
Vul Vulpesega tehtud loos „This Moment” elektroonilise
muusika ukse, mis Eestimaa pinnasel veel lapsekingades oli
ning mida nüüd postinterneti koolkonnaks nimetatakse. See
on looming, mis kõlab oma võrgusõdade ja loodushäältega
ühtaegu virtuaalselt ja reaalselt ning paneb helisse selle, mis
juhtub siis, kui need kaks maailma omavahel põrkuvad. Shift
Tidesi muusika ongi nagu metalse ning bassise wallpaper’iga
vihmametsa igapäev, kus jooksevad ringi eksootilised loomad
ja võrsuvad veidrad taimed.
Kuidas kirjeldaksid oma muusikat kellelegi, kes seda varem kuulnud pole?
Ammutan inspiratsiooni new age’ist, grime’ist, mürast, loodusest ja helidisainist. Armastan minoorseid meloodiaid, ürgseid rütme ning ruumi tajumist muusikas.
Kas sul on konkreetsed teemad, millega sa oma muusikas tegeled?
Raske öelda, küll aga tunnen, et mu muusika tugineb isiklikele eneseotsingutele, linnakeskkonnale ning viimase tekitatud
sotsiaalsele survele ning saab tihtipeale esmase impulsi neist.
Kui alustada su viimasest videost „Yashne Sade”, mille autor on Lukáš Prokop, ja vaadata kogu visuaalset
identiteeti, mis Shift Tidesi saadab, on näha, et see on

vastu võetud. Märtsis avanes võimalus kutsuda ta ka Tallinnasse
plaate mängima. Suvel sõidan mina
Pariisi sama tegema. Seega väikestviisi „kultuurivahetusprogramm” kahe
linna vahel.

oluline osa su
loomingust. Kas
sellel on veel eraldi
sõnum?
Shift Tides on tegemas
teist tulemist – kontsentreeritumat, eesmärgikindlamat, isiklikumat. Üks osa
sellest on ka visuaalne identiteet. Eelmise aasta lõpus tekkis
tõepoolest meeldiv side tšehhi
noore artisti Lukáš Prokopiga, kelle tööd täiendavad ning toetavad mu
muusikat. Järgmisena on plaanis saada
üheskoos maha täispika DJ-seti/live’iga.
Tema töödega saab tutvuda aadressil
h5io6i54k.tumblr.com.

Sind võib lahterdada postinterneti
muusikute kategooriasse, mis tegeleb
paljuski interneti mõjuga indiviidile. Kui
palju sa ise üldse žanrite peale mõtled
ja mis sind konkreetse niši juures paelus?
Soovid sa end üldse niimoodi lahterdada?
Muusikas orienteerumisel toetun pigem plaadifirmadele ning mõnele autoriteedile, kelle maitset usaldan. Žanritega puutun iga päev üha vähem
kokku. Ühtegi žanrisse pole end lahterdanud.

Mõni aeg tagasi ilmus sul ühine lugu
prantsuse produtsendi Detente’iga. Kuidas
see koostöö sündis ja kas teil on ka edasisi
ühiseid kollaboratsiooniplaane?
Suhtlemine sai alguse SoundCloudi keskkonnas vastastikuse meeldimise ajendil. Mina pakkusin välja süntesaatorikäigud ning efektid, Detente lisas rütmid. Tulemus on meie rõõmuks skeenes üle ootuste positiivselt

Mis sind produtsendina enim mõjutab?
Mõjutavad kindlasti teised produtsendid, kellega olen
tihedas suhtluses – nii kodulinnas kui ka üle terve maailma. Samuti kuulan teravdatud tähelepanuga peavoolu
artistide produtsentide loodud muusikat. Tehnilises mõttes asendamatu informatsioon.
Küsis Mariliis Mõttus
Pane kõrv peale: soundcloud.com/shift-tides

DJ-ANkeet
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HEIKKI VAHT
90ndatel oma plaadikogule nurgakivi pannud
Heikki Vaht ehk DJ Flipperi, keda Eesti publik
tundis varem nime DJ Pinball all, veab sõbra
Sami Nenola aka Sharkslayeriga plaadifirmat
Top Billin, mille riiulitelt võib leida korralikku
uue kooli klubimuusika vaibi. Samal ajal haldab
ta Helsingis crate digger’ite „jõusaali” ehk vinüülisekkarit Good Crates ning dikteerib tantsupõrandaid Eestis, Helsingis ja muudes maailma
nurkades.

Lugu, mida mängiksin oma parima sõbra
pulmas: Lugu, mida ma ühe oma väga hea
sõbra pulmas, mis toimus 31. juunil, juba
mängisin, oli Tatiana Anciferova „Он пришёл,
этот добрый день” filmist „31. juuni”.

gi sellist leida, mis
neile ka meeldib.

Koht, kus tahaksin kindlasti mängida:
Mõne pisikese saare peal suvise Läänemere
ääres. Oma sõpradele. Suvi 2016, let’s do this!
Guilty pleasure: Mulle juust meeldib. Väga meeldib.

Debüüt: Päris esimene ots oli vist see, kui tegime
koolis 7. või 8. klassis arvutidisko, kus mängisime
386 tracker’i (90ndate alguse muusikategemise ja
-kuulamise programm – toim.) pealt lugusid ja teise
poole õhtust kraami, mida tol ajal kuulati – Dr. Albanit näiteks. Esimesel reivil mängisin millalgi 90ndate
alguses, kui Soome kolisin. Tolleaegsel koolikaaslasel
ei õnnestunud ennast enne seti algust piisavalt korda
teha, et puldi taga püsti seista, ja nii ta jättiski mind
sinna oma plaatidega kahekesi. Niisiis väga segane nagu
üheksakümnendad isegi.
Muusikas oluline: Side rahvaga. Selles mõttes, et kui ei
ühenda ära, siis ei ühenda. Koguskeem on tegelikult väga
lihtne. Täpselt nagu toidutegemisega. Kui rääkida tantsumuusikast, siis on selleks kindlasti groove, nii cheesy’lt kui
see ka ei kõla. Puusa peab lahti loksutama, nagu mu vennas Kristopher selle kohta ütleb.
Muusikas ebaoluline: Poliitika. Neid kahte asja ei tohiks
omavahel mitte mingi hinna eest segada.
Mida mängin: Ainult oma lemmikuid. Praegu tundub, et
„eklektilisus” on oma tähenduse kaotanud. Enam ei olegi vist selliseid djuude, kes ainult ühte auku toksiks (okei,
välja arvatud Berliinis). Isegi kõige karmimad techno-mehed
lasevad paar pala Memphise räppi vahele, et asi huvitavam
oleks. See, mida mängin, oleneb publikust. Üleüldine suhtumine on selline, et hea DJ tähendab head pidu. Nii lihtne see
kahjuks ei ole. Inimesed on kõige olulisemad. Proovin mida-

Eredamad
mängumälestused: Kui nüüd
korraks aeg seisma panna
ja tagasi kerima hakata, siis
esimesena tulevad meelde
mõned hetked kunagistelt Sun
Dance’idelt, eriti just see üks aasta, mil trummi ja bassi telk oli suunatud otse merele ja seal päikse loojudes
Big Budi „Indian Summer” peale läks.
Tuleb ka meelde, kuidas M.I.A. turnee
esimesel kontserdil lavale 5000+ inimese
ette lükati, et come on... lõbusta. Pean siinkohal ära mainima, et olen klubi-DJ ja mitte
mingil juhul festivali-DJ. Sellest sain ma muidugi
alles siis aru.
Ja siis kui kunagi Top Billini pundiga Justice’it soojendasime ja tehnikaasjad väga halvasti olid. Mängisime veel ainult vinüüli, nii et see, kes ei miksinud, pidi
parasjagu plaadimängijat käes hoidma.
Siis esimene Top Billini pidu Helsingi Rose Gardenis. Leidsime alles hiljuti seal peol filmitud videokasseti. Üritusest
saab augustis kümme aastat ja ehk õnnestub selleks vahepeal möödunud aegadest väike video kokku panna.
Tuleb meelde veel parim suvine üritus Eestis, milleks oli
Planeet Äteniidu festival, kus purjus Tõnsoga hommikul kella kuue ajal back-to-back räppi mängisime. Ja üks Haigla Pidu
NoKu Klubis – Redi „I Should Tell Ya Momma On You”
seitsmetolline on vist endiselt seal pinkide vahel. Kujutan
ette, mida kõike veel sealt remondi käigus leida võib.

Alt üles vaatan...: Võtan siis muusikamaailmast. Umbes viis
aastat tagasi oli see nimekiri kahe nime jagu pikem, aga aastaks 2016 on sinna alles jäänud ainult David Rodigan. Saaremets on ka selline dude, kelle ellusuhtumist ma väga kõrgelt
hindan. Ma ei tea veel täpselt, kuidas, aga plaanis on sama
nooreks jääda.
Viis klassikut:
Mr. Fingers „Closer” (Sasha Mix)
88.3 feat. Lisa May „Wishing on a Star”
Six Foe „Seasons”
XTC „Functions on the Low”
Cool D „Nädalalõpp”
Viis hetkekummitajat:
Sly & Robbie „Make ‘Em Move”
Kornél Kovács „Pantalón”
Luca Lozano „Outer Space”
Murlo „Hunter”
Closed Caption „Keep on Stackin”
Tehnilist: Kruti ja katseta! Ja ära üle mõtle. Ülemõtlemine
on juba liiga tehniline.
Lõppsõna: Ma loodan, et jõudsin selle õigel ajal ära saata ja
Müürilehe number minu tõttu väga ei hiline.

Kuula meie veebiväljaandest ka Heikki Müürilehele tehtud miksteipi või
pane kõrv peale aadressil soundcloud.com/heikki

Etapp Kyle – Continuum
(Unterton, 2016)

Muusikarubriigile keerab volüümi juurde:

: 31

Kuulas: Kärt Kelder

Arno. Foto: Madis Reimund

VIHJE
21. ja 22. mail toimub Karula
rahvuspargis muusika- ja keskkonnafestival MAI. Bändidest
astuvad üles Levski, Epifolium,
pUULUUp, Arno jt. Toimub
„Ööülikooli” avalik salvestus,
jalgsimatk, mille käigus tutvustatakse kohalikke legende ja taimi,
rattaretk ümber Ähijärve jpm.
Vaata lisaks: auspaus.ee/mai/

Kuulas: Kirill Havanski

M83 on maandunud lettidele oma uue kosmosliku plaadiga
„Junk”, mis on oma kõlasuunaga pigem „pila-kultuslik” kui
miski liiati tõsiseltvõetav.
„Junk” on nagu üks suuremeelne ja kohmakas space opera,
millele sentimentaalsed saksofonid, otsustusvõimetu rütmika ning kaljutipul mängitud kitarrisoolod (aitäh, Steve Vai)
annavad paralleelselt võime olla hästi irooniline ja labane,
luues seeläbi aga ka eepiliselt klišeelikku kultusvarjundit, mille parimatele momentidele tahaks täiega kaasa elada. Selle ambivalentsuse üheks tugevaks toeks on bändi varasem
kogemus filmimuusika kirjutamisel („Oblivion”, 2013), seega
pealtnäha domineerivate popilike ning diskolike elementide taga seisab tugev, kohati hüpnotiseeriv ning soundtrack’i
seaduspärasustest õhkav arranžeering, mis omab kord väga
tabavalt imalat funktsiooni, teisalt aga kujuneb hoopis hinge
liigutavaks ja seest sütitavaks.
On raske teadlikult ära tabada, millal tehakse sinu üle nalja
juustuste klaveriballaadide ning elektroniseeritud birkinlikgainsbourgliku tunnetuse parodeerimisega ja millal on tegemist tõepoolest siira sooviga kuulajat sügavalt kaasa elama
panna. See sünnib kuidagi iseeneslikult – ei ole punastamist
väärt seegi, kui avastad end nautimas ka kõige läägemat lugu.
Erilise maigu annavad ka taustalauljatest tulnukad, lükates
sind kohe skafandriga avakosmosesse, ning lugude ja terviku
ülesehituse dünaamikat täiendavad pikkade tantsusõbralike
meloodiate vahele jäävad unenäolikud lühipalad, mis ei lase
plaadi iroonial taktitundetuseks minna. Kõik on fun.

Moderat – III
(Monkeytown, 2016)
Kuulas: Evelin Orgmets

Misha Panfilov – Kallaste elektrooniline muusika
(aina lomalla, 2016)
Kuulas: Ants Siim

Lounge’ilik „Kallaste elektrooniline muusika” on Misha Panfilovi jaoks põgus „elektroonilisem” kõrvalepõige teiste
funky’mate projektide juurest. Siiski on kõigile neile omane
teatav retrohõnguline filmimuusikalikkus ning mõnes mõttes
ka oma juurtega tegelemine – sündis Panfilov ju Nõukogude Liidus ja puutus palju kokku plaadifirma Meloodia kirju
toodanguga, mis vahepealsetel aastakümnetel veidi põlatud
autsaideri staatusesse langes, kuid on hakanud viimastel aastatel aina enam populaarsust võitma.
Plaadi helimaastiku muudavad turvaliseks ja päikeseliseks
soojad süntesaatorihelid ning mahe rütm. Olgu eespool öeldu täienduseks EP nelja loo nimed: „Põhjast pinnani”, „Rattasõit”, „Kodu ja aed”, „Õueuni (paar tundi enne koitu)”. Ehk
on Panfilovi jaoks tegu teatava Peipsi järve ranniku nostalgiaga, mis seostub talle „Eesti väiksuselt teise linnaga”, aga seda
tuleks ta enda käest küsida.
On tore täheldada, et 50–60ndate optimistlik ajastuvaim,
mis sai kõvasti indu ka toonasest kosmosetehnoloogia lummusest, on tänapäeval paljudele artistidele südamelähedane. Lääneriikide space age pop ja lounge-muusika kõikvõimalikud vormid, mis muutusid populaarseks 50ndatel, jõudsid
Nõukogude Liitu teatava hilinemisega ja mitte nii puhtas
popilikus vormis. Sellise nõukogude koolkonna space age’i
(Eduard Artemjev, kas või Sven Grünberg jpt) esindajana
võibki ehk Panfilovi „Kallaste elektroonilist muusikat” käsitleda. Hoolimata tugevast „vanakoolipärasusest” ei jäta
EP tolmust muljet ja on tunda ka uuemaid mõjutusi, näiteks
plaadi viimane lugu tundub veidi house’ilik ja oleks ehk väikse
töötluse korral tantsumuusika potentsiaaliga.

I Wear* Experiment – Patience
(2016)
Kuulas: Helena Läks

Venetian Snares – Traditional
Synthesizer Music
(Timesig, 2016)
Kuulas: Aleksander Puumets

Näpud põhjas – tunne, mida olen isegi elus kogenud. Säärane olukord tabas eelmisel aastal ka Venetian Snaresi nime
all tegutsevat Aaron Funki ning selle lahendamiseks avaldas
ta Bandcampi kaudu suurema osa oma kataloogist uuesti.
Reaktsioon oli muljetavaldav – tema plaadid olid juba järgmise 24 tunni jooksul platvormi müügiedetabeli tipus.
Uusim üllitis „Traditional Synthesizer Music” on lindistatud
live’is ja modulaarsüntesaatoreid kasutades. Tundub, et fännidelt saadud rahaline toetus ei kulunud ainult saia ja kiirnuudlite
ostmisele, vaid jäi ka üle, sest tema YouTube’i kontole postitatud videos loo „Magnificent Stumble V2” salvestamisest
võib näha väga muljetavaldavat masinaparki. Heliliselt pole
plaadi puhul raske tõsta esile sarnasusi näiteks Autechre’iga,
erinevused paistavad välja aga just kompositsioonis. Säärane
muusika võib olla tihti väga abrasiivne ja kohati raskesti kuulatav, kui ei olda IDMile ja glitch’ile omaste žanritunnustega
harjunud, aga kui Autechre’i Maxi tarkvaraga tehtud patch’id
on millisekundilise täpsusega kokku arranžeeritud, nagu muusika oleks komponeerinud mõni algoritm, siis Venetian Snares
tekitab sellel plaadil hoopis orgaanilisema tunde. Album on
voolav, rütmi ja aja muutused on tehtud emotsiooniga, mitte
matemaatilist täpsust otsides.
Kui tänapäeva võimalusi arvestades on mõne artisti puhul
tunne, et inimfaktor hakkab muusikast kaduma ja asenduma
külma loogikaga, siis siin tajub, et mehaanilise kalkulatsiooni
asemel on ikkagi inimene.

Apparati ja Modeselektori ühise triloogia kolmas album „III”
ei haaku esimesel kuulamisel külge nagu nende eelmine „II”.
Võib-olla peabki selle jaoks natuke rohkem hoogu võtma,
sest tegemist on kompleksse ja mitmetahulise plaadiga, mis
kõlab alguses nagu Thom Yorke ft. potid-pannid. Plinn-plõnn.
Kuna mäletan Moderati natuke teistsuguses võtmes
(„Rusty Nails” ja „Seamonkey”?!), on nende praegune lahendus üllatav, natuke liiga popilik ja uimane, kuid maiuspalad
tulevad alles bonus track’ide alt.
Sascha Ringi vokaal on seekord palju esiletungivam ning eriti
kostab see välja kauamängiva kahes esimeses loos. Kohustuslik lembe-lahkuminekulugu „Eating Hooks” ja thefieldlikult loop’iv „Running”, mis jooksebki nagu mäest üles.
Esimene lugu, mis mitmekordselt kuulama pani, oli „Ethereal”, mille sügavus ja elemendid jõuavad kõige lähemale albumile „II”. Kellele siis ei meeldiks kaunis melanhoolia, eks.
„Ethereal” on ka üks nendest lugudest, millest on plaadil remiks tuntud 50 Weaponsi leibeli artistilt Benjamin Damage’ilt.
Kuna Benjamini ampluaasse kuulub pigem karmimat sorti
techno, on ta suutnud loo muusikaliselt täiesti teisele tasandile viia. Sellele vastandub Answer Code Requesti remiks
„Reminderist”! Hea build-up, mida torgata mõne DJ-seti
algusesse.
Punaselt pean ära märkima ka kauamängiva instrumentaalversiooni, kus mitmed lood palju põnevamalt kõlavad, ning
isiklikult eelistangi hoopis seda kuulata. Aga ilmselt leiab igaüks omale kahe (kolme – koos boonustega!) albumi pealt
midagi.

I Wear* Experiment on umbes sama indie kui Tartu Indiefest.
Kumbki ei näi tegevat ülemäära vahet suurel ja väikesel, nišinikerdamisel ja ookeanikruiisil – indie’st saab sellisel juhul pigem sõna, millega tähistada mingit pooltabamata nõtket ja
suts poeetilist elutunnetust; selline indie lahustab skeene ja
valib oma adressaadiks ennast väärtustava tarbija, kes tunneb end mugavalt pea kõikjal, kus leidub teisi temasuguseid.
See, et „Patience’i” puhul on tegu LPga, võttis minu jaoks
natuke kordamist ja harjumist, sest oma kaheksa küllaltki eripalgelise looga mõjub helikandja pigem EPlikult. Selles võib
näha nii kompositsiooniviga kui ka tegijate teadlikku soovi
(ja üks ei välista teist) segada kuulajale täpselt selline kokteil, mida ta ilma tõrgeteta manustada suudab. Väga no bullshit album: ei mingeid täiteks vorbitud ebavaimukaid skit’e,
sisse- ega väljajuhatusi, see-eest palju erinevaid kõlavärve,
meeleolusid ja pilte. Nende ilmumises, kooskõlas ja vaheldumises on pisut algkooli klassidisko vaibi, kus keegi vilgutab
tuledega, teisal mängitakse ümber õpetaja laua tagaajamist
ning paar julgemat astuvad oma esimesi avalikke tantsusamme.
Albumi lööb lahti I Wear* Experimenti tänavuse Eesti Laulu finaali kandnud „Patience”. Järgneb klubisemaid ja rokisemaid palasid, mis sobivad ühtviisi nii raadioeetrisse kui ka
festivalilavale. On tunda, et bänd on lugudega palju tööd teinud ning püüdnud vaadata oma loomingule nii tavakuulaja,
raadiodiskori kui ka festivalikorraldaja vaatevinklist. Tulemuseks on kvaliteetne, reibas ja haarav poptoode, millest ei
puudu igatsev indie-hing(us).

MUUSIKA

Ukraina juurtega Berliinis resideeriva Etapp Kyle’i viimased
aastad on olnud edukad. Olles andnud eelnevalt välja paar
EPd techno vanameistrile Ben Klockile kuuluva Klockworksi
alt, on teda hakanud saatma edu klubidest festivalideni. Võib
ka öelda, et Kyle’i tumedam minimal on asendunud uute leibelite all kiiremate ja kirkamate rütmidega.
Produtsendi stiil sellel plaadil toetub eelkõige lakkamatutele biitidele ja nende segunemistele. Lugude intensiivsust
leevendavad mõnes track’is kiiremad ja helged või sügavad
ja kosmilised helid.
„Continuum” pakub võimalust reivimiseks ja samas ka varajastel hommikutundidel mõtisklemiseks, kui keha väsimuse
kütkes küljelt küljele õõtsub. Filosoofiliste hetkede esiletoomist soodustavad kohati esinevad pehmed metalsed või
looduslikud motiivid, mis on omane ka Kyle’i varasemale
loomingule.
Kui võtta aga terve EP kokku, siis ei saaks öelda, et plaat
endasse haarab. Muusika on hea, kuid kipub korduma. Isegi
pärast kümnendat ettemängimist jääb EP viimane lugu tänamatult tähelepanuta. Üllatusmomente napib, tempo hakkab
väsitama ning tekib igatsus aeglaselt läbiva tumeduse järele.
Kui kuulata Kyle’i paari aasta tagust loomingut, siis lood
andsid kuulajale vahel ka aega hinge tõmmata, helid olid
sügavamad ja tundusid rohkem kõnetavat. Samas, kellele
meeldib n-ö helgem küte, siis Etapp Kyle is your DJ. Ise eelistan nostalgitseda.

M83 – Junk
(Naïve/Mute, 2016)

KUNST
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Kogu ruumi
täitev kunst
Kadri Rood

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis on avatud kodumaise taideskeene üks olulisimaid näitusi
„Köler Prize 2016”, mis päädib mai lõpus toimuval pidulikul auhinnagalal nii rahvusvahelise žürii
kui ka kohaliku publiku lemmiku tunnustamisega.
Sel aastal kandideerivad EKKMi väljapandud Köleri preemiale
Art Allmägi, Krista Mölder, Kristi Kongi, Laura Põld ja Raul
Keller. Auhinnanäitus on Eesti pisikesel kunstiväljal üsna ainulaadne nähtus, sest kunsti toetamisse on õnnestunud edukalt
kaasata ka erainvestorid – miski, mis siinmail pärast 90ndate
jõulist väikegaleriide ja erapreemiate ajajärku enam sugugi
nii enesestmõistetav pole olnud. Põhjuseks ilmselt see, et
kaasaegne kunst ei kipu toetajatele vajalikku tähelepanu ning
kõla- ja reklaamipinda pakkuma. Köler Prize’i huvitavusele ja
ligitõmbavusele aitab aga kaasa kogu kontseptsiooni sõbralik võistluslikkus ja glamuurinüanss, mida pakuvad nii rahvusvahelise žürii olemasolu kui ka iga-aastane gala, mille käigus
võitjad teatavaks tehakse. Nii nagu EKKM ise on omalaadne
geriljamuuseum, mis kaaperdas kiiresti ja tõhusalt „ripakil”
oleva kõlava nime Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum – tiitel,
mis kipub mujal pigem korralikult rahastatud ja esinduslikku
hoonet omavale riiklikule kunstiinstitutsioonile kuuluma –,
on samamoodi tühjalt kohalt üles ehitatud ka Köler Prize,
„kaaperdades” eesti kunstiajaloo esiakademisti nime, kelle
loomingul kaasaegse kunstiga suuremat pistmist ei ole. Selline keel põses lähenemine aga toimib ning nii võibki kõlavate,
justkui etableerumisele osutavate nimede tagant leida hoopis sisuka ja vürtsika, peamiselt tegijate entusiasmist kantud
ettevõtmise.
EKKMi meeskonnal on väljal toimuvast loomulikult suurepärane ülevaade. Köler on seega hea lakmus eesti kunsti praegusele seisule ning sellele, millised kunstnikud oma loometee tipus on. Üksikute kunstnike esiletõstmise taustal tuleb
nähtavale ka see, millised on siinse kunstivälja suundumused
laiemalt.

Allumatus tõlgendamisele
Laura Põllu kohtamine Köler Prize’il oli ehk kõige ootuspärasem, arvestades tema viimase aja nähtavust ning Tartu
Kunstimuuseumis toimunud isikunäituse „Sada ulma keset
merd” (2016) keskmisest laialdasemat ning positiivset meediakajastust. Põllu tööde puhul on toodud korduvalt välja
nende allumatust tõlgendamisele, sõnastamisele ja ratsionaliseerimisele. Sellele osutasid ka kaasnominendid Köler
Prize’i näitust saatvas filmis „Ekraaniproovid Köler Prize’ile
2016”, kus kunstnikud üksteise loomingut empaatiliselt ja
sõbralikult mõtestavad. Põllu kunst ei anna end tõepoolest
lihtsalt kätte, aga mitte seetõttu, et kontseptsioon oleks aetud
nii keeruliseks, et keegi seda läbi ei hammusta, vaid pigem
Põllu tööde poeetilisest intuitiivsusest ja nendes esinevate
assotsiatsioonide isiklikust laadist, mida on raske mahutada
väitesse algusega „Teose teemaks on...”.
Näituse põhimõttele omaselt on igalt kunstnikult väljas üks
varasem ning üks uus, Köler Prize’i jaoks loodud töö. Laura Põllu varasem teos on 2014. aastal valminud „The Night
Your Mate Danced Like a Tree”, mille kesksed elemendid on
puutaolised langevatest kangastest objektid ning kõrvaklappidest kostuv techno-muusika. Paigalseis kohtub liikumisega,
kuid need kontrastid ei olegi täiesti vastandlikud, kuna omal
viisil liigub tuules ka puu, monotoonses muusikas sisaldub
aga staatika ja paigalseis. See lubab tantsijal end unustada,
mõtlemise lõpetada ning puhtas füüsilises ja meditatiivseski

liikumises tantsupõrandal tunde veeta. Põllu teine töö kannab pealkirja „Valguskiir põhjustatud mesilase lennust ümber
granaatõuna sekund enne ärkamist” (2016), mis on parafraas
Salvador Dalí maali pealkirjast, kus valguskiirt asendab unenägu. Tegemist on kohaspetsiifilise installatsiooniga EKKMi
viltuse põrandaga estakaadis.

Kohatundlikkus
EKKMi külastades on alati põnev vaadata, kuidas erinevad
näitused ja kunstnikud ruumi kasutavad. Tegu pole kaugeltki
valge kuubiga, kuhu annab paigutada ükskõik mida – kunstnik
peab alistama ruumi füüsilise eripära ning panema selle teenima enda töö huve. Põllu teose daliliku alatooniga sobitub
kaldus põrand hästi, pannes laest rippuvad erisugused lambid
sürreaalselt justkui gravitatsiooni trotsima. Ruumist ja teosest
moodustub visuaalselt kaunis ja füüsiliselt mõjuv tervik.
„Valguskiir...” tuletab meelde teise nominendi Raul Kelleri
varasemat samasse ruumi loodud kohaspetsiifilist tööd isikunäituselt „What You Hear Is What You Get (Mostly)” (2014).
Seal oli hoone kõige iseloomulikuma ruumi kaldus põrand
hoopis puitkonstruktsiooni abiga sirgeks ehitatud, mistõttu
see varsti lae ning taustal kumava sinise valgusega kohtus.
Kölerile on Keller aga valinud varasemast teose „Kuus trummi” (2014) ning loonud esimesele korrusele uue kohaspetsiifilise installatsiooni nimega „Platvorm” (2016). „Kuus trummi” on totaalne installatsioon, milletaolised on juba Kelleri
firmamärgiks muutunud. Pime ruum haarab endasse, valgustatud trummide naha muster paelub visuaalselt ning heli on
nii intensiivne, et ruumis pole võimalik kaua viibida. Teosest
on võimatu mingil moel puudutamata jääda, kuna see pakub
nii tungivat füüsilist elamust. Taoline suund kunstis on vajalik ja elujõuline, kuna suudab mõjutada iga kogejat, vajamata
mõistmiseks kontseptsioone, kuid olles neile siiski avatud.
Uus teos „Platvorm” pole siiski sama mõjuv kui isikunäituselt
tuttavad tööd, kuna see ei pane ruumi nii kõikehõlmavalt
tajuma. Vaataja saab küll platvormile ronides teosega füüsilise kontakti saavutada, kuid kogemus ei ole nii täielik ning
ka kohatundlikkus jääb varasema viltuse põrandaga ruumi
loodud teose omast nõrgemaks.

Meditatiivsus
Krista Mölderi loomingut olen teistest selleaastastest nominentidest varem vähem näinud, kuid see jättis oma vaikse
poeetilisusega sügava mulje. Mölder tegeleb järjekindlalt ja
kaunilt ruumi vaatlemisega. Tema värske teos „Vahe-maa”
(2016) portreteerib mittekohti, paiku kohtade vahel ja ümber, näidates nende paljusust, erilaadsust ja mitmekesisust.
2012. aasta töö „Kohalolu” seevastu tegeleks nime põhjal
otsustades justkui nende päriskohtadega. Paiku ei vaadelda
aga sellistena, nagu need on elatuna ja kasutatuna, vaid hoopis
vaigistatuna ja abstraheerituna, tühjana inimestest ja nende
tegevuse vahetutest jälgedest. Fragmendid heledatest ja rahulikest ruumidest osutavad kohalolule meditatiivses tähenduses, kus kõige tähtsam polegi ehk asupaik ise, vaid võime
kohal olla, viibida hetkes, panna tähele ja osata end väikes-

tele detailidele avada. Mölderi looming on teiste kunstnike
suuremõõtmeliste installatsioonidega võrreldes mastaabilt
väiksem ja sisult vaiksem, kuid selle analüütiline, süvenev ja
järjekindel stiil avaldab muljet. Installatiivsusest puutumata
pole aga ka tema teosed – „Vahe-maa” sisaldab ka kahe seina vahelt paistvat videot valgest hundist valgel taustal, minejast, kes asub samuti vahe-maal ning kelle mineku algus- ja
lõpp-punkt pole teada.
Tartu taustaga installatiivsete skulptorite (Jevgeni Zolotko,
Jass Kaselaan) kohalolu Köler Prize’i näitustel sai sel aastal
täiendust Art Allmäe nominatsiooniga. Allmäe käekiri on
selge ja jõuline ning tema loomingus on andnud siiani väga
tugevalt tooni huumor ning mänguline päevakajalisus koos
kunstimaailmasiseste viidete ja naljadega. Nii on Allmägi tegelenud näiteks omaenda keha vormimisega, naljaviskamisega
iseenese ja (Tartu) kunstnikkonna värvikamate kujude üle
ning ka homofoobiaga. Köleri näitusel üleval olevate tööde
puhul on Allmäe käekiri aga muutunud ning ette on võetud
nii sisuliselt kui ka esteetiliselt uued teemad. 2014. aastal
valminud „Cold War” oli algselt üleval Draakoni galeriis,
Vene saatkonna vahetus ja tähenduslikus läheduses, taustaks Ukraina kriis ja selle põhjustatud sõjahirm. Algne kohaspetsiifilisus on püütud kaasa tuua ka EKKMi ruumidesse,
näidates seinal fotot Draakoni galerii fassaadist. Köleri jaoks
on Allmägi loonud teosele jätku, mis taasloob kaamerate ja
ekraanide abiga ka jälgimise all olemise tunde, mida võis tajuda juba Draakoni näitusel. Kui Draakonis nägi galeriikülastaja ekraanilt seda, mis toimus maja ees tänaval, siis EKKMi
ekspositsioonis on vaatajale üsna mugav ja turvaline olukord mõnevõrra muutunud. See toob kaasa algse näitusega
võrreldes põneva nihke, mis külastajale ilmselt varasemast
enamgi naha alla poeb. Teise korruse ruumi on kaasatud ka
sakraalsena mõjuvaid elemente, mida võib tõlgendada ühe
võimalusena kui osutust religiooni rollile tänapäeva maailma
poliitilises olukorras ning toimuva usupõhisele irratsionaalsusele, mis tihti kaasnema kipub. Teose esteetika on liikunud
Allmäele varem omasest kitšilikust ja popilikust värvilisusest
monokroomsusesse ning radarid, okastraat, barrikaadid ja
jälgimisseadmed on ühtlaselt valged ning pahaendelised, muutes sõja nii millekski üldiseks ja universaalseks.

Totaalne installatsioon
Kui installatiivse skulptuuri (või skulpturaalse installatsiooni?)
tugev kohalolu on üks eesti kunstivälja praegust seisu iseloomustav märksõna, siis teine on kindlasti noor, samuti installatiivne maalikunstnike põlvkond, kelle hulka kuuluvad selleaastastest nominentidest nii Laura Põld kui ka Kristi Kongi.
Kongi käekiri ning esteetilised tõekspidamised kujunesid välja
juba üsna varakult ning tema loomingu põhituum – värv – on
jäänud püsivalt samaks. Kongi käib värviga ümber täpselt ja
metoodiliselt, pakkudes vaatajale samas puhast silmarõõmu
ja esteetilist elamust. „Ma ei ole oma pead padjal liigutanud”
(2012) ühendab maali ja video, et kõneleda värvist ja valgusest.
Selles on nii efekti kui ka poeesiat, millest viimase loob maalil
kaunilt mängivat päikesevalgust kujutav video. „Pilt läbi pisarate” (2016) alapealkirjaga „Visuaalne essee akendest vaatlemisest” (viimane kõlab küll inglise keeles selgelt paremini kui
kohmakas tõlge) haarab enda alla juba kogu ruumi. Maalid ja
videod on nagu teosed teoses, kuna terve ruum on muudetud maaliks. Maal paistabki muutuvat Kongi loomingus järjest totaalsemaks ja kõikehõlmavamaks, olles väljunud ammu
lõuendi piiridest ning võites endale üha uusi alasid.
Näituse „Köler Prize 2016” tase on taaskord ühtlaselt tugev, nagu see on olnud igal aastal. Ise jätsin publiku lemmiku
hääletusel osalemata, sest ei suutnud valida (ega tahtnud
olla liiga erapoolik veel enne kirjutama asumist), kuid tulemust ootan siiski huviga. Põnev on jälgida ka rahvusvahelise žürii arvamuse kokkulangemist publiku omaga või sellest
eristumist.

„Köler Prize 2016. Nominentide näitus”
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Osalevad kunstnikud: Art Allmägi, Krista Mölder,
Kristi Kongi, Laura Põld, Raul Keller
Avatud 5. juunini 2016.
Köler Prize’i laureaat ja publiku lemmik kuulutatakse välja 27.
mail EKKMis.
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Uus eesti disain: Kristel Kuslapuu
Laura Reiter
DISAIN

Kollektsiooni fotod: Tony Ottosson

Äsja Kuldnõela nominatsiooni pälvinud noore moelooja Kristel Kuslapuu ülevoolav lähenemine vormidele paneb tõmbama paralleele arhitektuuriga ning
tema mustrid ja värvid ei saa skandinaavialiku minimalismi vohamise kõrval
mitte silma jääda. Ta on vaba hing, kes kulgeb omasoodu ning loob ja
koob hingega, pannes rõivastesse oma emotsioonid ja läbielatu.

Kristel Kuslapuu. Foto: Aleksander Kelpman

Kristel Kuslapuu (24) on praegusel moemaastikul harv nähtus – ta on suutnud säilitada luksuse luua puhast kunsti skulptuursete, värvikate, mänguliste ja suuremõõtmeliste kudumitena, kust võivad vaadata vastu sõnad, nagu „EMPTY”, või
statement’id, nagu „WHY DON’T U DO A MAGIC TRICK
AND DISAPPEAR”, ja teha seda just siis, kui tal on parajasti
aega või inspiratsiooni või kui on tarvis täita kliendi tellimus.
Ta on sellise tee ise valinud ja see annab talle täieliku loomingulise vabaduse ning võimaluse ajada vaikselt oma asja
– teadlikult ta kusagile ei püri, otseselt püünele ei roni, kuigi
on osalenud mitmel mainekal moenädalal ja -konkursil ning
neid ka võitnud.
Kuslapuu on moeloojana tänapäevases, enamasti rahalisele kasumile suunatud maailmas unikaalne ka seetõttu, et tal
ei ole oma showroom’i ega edasimüüjaid, rääkimata e-poest.
Ka stuudio pani ta eelmisel aastal Rootsi õppima minnes
kinni. Ta on hoidnud meelega sellist joont, et mitte tegeleda moekunsti ärilise poolega, vaid üritada luua kunsti oma
rütmis nii kaua, kui see võimalik on. Kliendid on seni Kristeli
ise üles leidnud ning tellimus sünnibki koostööna, mille tulemuseks on unikaalne käsitööna valminud ese.
Selline nii-öelda põlve otsas oma asja ajamine on iseloomulik pigem värsketele alustajatele, kuid Kristel on suutnud
niimoodi edukalt toimetada juba kaheksa aastat. Ta on õppinud Tallinna Tööstushariduskeskuses rätsep-konstruktoriks, mis tähendab, et ka lõigete tegemine ja õmblemine ei
ole talle võõrad. Tulevikus on tal plaanis luua veelgi rohkem
tooteid segatehnikas, kus on kombineeritud nii kudumine
kui ka õmblemine. Kristel resideerib praegu Stockholmis,
kus ta tudeerib tekstiili, ning kunagi Eestisse naastes soovib
ta saada ühele poole Eesti Kunstiakadeemia moedisaini ba-

kalaureuseõppega, mille lõpetamiseni on jäänud veel aasta.
Kui ülikool on läbi, sooviks ta minna edasi välismaale magistrantuuri, seega enne haridustee lõppu ta järgmised kolm
aastat oma karjääris suuremaid muutusi ei planeeri.
Kristel tunnistab siiski, et tunnustus on talle oluline. Tema
teekond moeloojana sai alguse keskkooli moeetenduse esikohast, mis lennutas ta otse SuperNoova moekonkursile,
kust ta samuti võidu koju tõi. Kristel möönab, et kui poleks
tulnud SuperNoova võitu, ei oleks ta ka moeloojana jätkanud. Samuti tuli väga õigel ajal tänavune Kuldnõela nominatsioon – motivatsiooni puudumisel ja loomingulisel mõõnaperioodil annab selline tunnustus tugeva impulsi, et edasi
tegutseda. „Eriti üksi üsna madalat profiili hoides ja oma liini
ajades on väljastpoolt tulev tunnustus kinnituseks, et teen
õiget asja,” ütleb Kristel.
Oluline teetähis Kristeli loomingulisel rännakul oli ka mulluse
ERKI Moeshow peapreemia pälvimine vanaema kudumitest
inspireeritud kollektsiooniga „Niina”, kus ta osales taas puhtalt emotsiooni ajel. Boheemlaslikult spontaanne Kristel saatis
oma kavandid konkursile kümme minutit enne tähtaega.
Tema valik tegeleda moeloomingus just kudumitega on tulnud lapsepõlvest. Kuigi ka see otsus ei ole olnud otseselt
teadlik, vaid pigem loomulik orgaaniline kulgemine. See on
omamoodi teraapia, mille kaudu on hea oma emotsioone
ja sisemisi läbielamisi välja lasta. Esimesi töid luues ta protsessi ette ei planeerinud, vaid võttis vardad kätte ja vaatas,
mis välja tuleb. Viimasel ajal on ta hakanud siiski kavandeid
ja visandeid paberile kandma ning proovinud lõpptulemust
visualiseerida, kuid asi kukub tavaliselt välja siiski nii, et protsessi käigus sünnib midagi muud ja esialgsest visioonist ei jää
palju järele.

Kuigi Kristel üritab oma kollektsioonides piire kudumite ja
õmmeldud toodete vahel hägustada, luues tooteid segatehnikas, on esimene tema suur kirg, mis jääb alati kollektsioonide oluliseks osaks. Just seetõttu, et ta teeb kõike, mida ta
ise tahab, otsast lõpuni üksi ja just siis, millal ta ise tahab, on
kõik riided talle väga isiklikud ja intiimsed ning sada protsenti t e m a. Ta koob rõivastesse oma hinge ja vastaval
eluperioodil toimuvad läbielamised – struktuurid ja värvid
on selle väljenduseks. Igal kollektsioonil on alati ka mõni läbiv teema või lugu, mis Kristelit sel ajal teravamalt puudutas
– kas siis ühiskondlikud, keskkonna- või isiklikud teemad.
Pole just sage nähtus, eriti töömahukate kudumite puhul, et
idee autor selle ka otsast lõpuni ise teostab. Kristel soovibki
seostada oma nime pigem loominguga ja hoida oma isikut
võimalikult tagaplaanil.
Tema eesmärk on luua peamiselt unisex ja one-size kudumeid, mis tähendab, et ta ei soovi jaotada oma loomingut
meeste ja naiste omaks, vaid tegemist on universaalsete
toodetega, mis sobivad kõigile olenemata kandja soost või
suurusnumbrist. Viimaseid kollektsioone on Kristel esitlenud meesmodelle kasutades, kuna ta on täheldanud huvitavat asjaolu, et naised tulevad tooteid ostma ka siis, kui neid
on näidatud meeste seljas, kuid mehed toote ostuni ei jõua,
kui neid on esitlenud naised.
Kristeli käekiri ei ole ehk päris välja kujunenud, kuid on
siiski äratuntav, ning seda on märgatud juba ka väljaspool
Eestit. Neiu loomingut on saanud näha näiteks moeajakirjas Odalisque ja hiljuti populaarse Berliini hipsteriajakirja
KALTBLUT Magazine fotoseerias „The After School Magic
Hour”. Arvestades oma nooruse kohta saavutatut, on Kristeli kõrgemad lennud veel kindlasti ees.

Tark teab, et Viru Keskuses on parimad moekaubad, Londoni
raamatumessil äsja maailma nelja parima raamatupoe hulka
nimetatud raamatupood, Baltimaade suurim ilutoodete
piirkond ja lugematul hulgal kultuuriüritusi.

