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FOOKUSES
IN FOCUS

Jagatud praktikad
ANU ALLAS

Siinne kogumik sisaldab valikut 2015. aasta oktoobris Kumu sügiskonverentsil „Jagatud
praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris” peetud ettekannete põhjal kirjutatud artikleid.1
„Jagatud praktikad” korraldati koostöös Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja
visuaalkultuuri instituudiga; see oli viies Kumu sügiskonverents ning ühtlasi kolmas konverentsidest, mis keskendus Teise maailmasõja järgsele kunstile sotsialistliku Ida-Euroopa
kontekstis. 2007. aastal toimunud „Erinevad modernismid, erinevad avangardid” tegeles
modernistliku ja avangardkunsti lokaalsete definitsioonide ja väljendusvormidega sõjajärgses
Ida-Euroopas,2 2012. aasta konverents „Kunst ja reaalpoliitika” vaatles külma sõja aegsete
poliitiliste võimusuhete peegeldumisi selle regiooni kunstis ja kunstimaailmades.3 Nende
kahe konverentsi loodud panoraamsemal taustal asetas „Jagatud praktikad” fookusesse
mõneti spetsiifilisemad, kuid siiski mitmekülgselt 1950.–1980. aastate kunstis toimunud
muutusi ja ümberhindamisi kajastavad nähtused: tol ajal uuesti aktualiseeritud kunstide
sünteesi idee, kunstiliikide vaheliste suhete ja põimumiste mustrid ning nn interdistsiplinaarsete kunstivormide tekke sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris.
Järgneva sissejuhatuse eesmärk on kirjeldada põgusalt neid sisulisi ja praktilisi taustu,
mis konverentsi kujundasid, ning luua järgnevatele – oma temaatilises mitmekülgsuses
paratamatult fragmentaarseks jäävatele – artiklitele toetav lugemisraamistik.
Näidata ja kirjutada kunstiajalugu
Kui Eesti Kunstimuuseum 2006. aastal uue peahoone Kumu sai, ei tähendanud see ainult
muutust muuseumi ruumilistes võimalustes, vaid kogu institutsiooni eneseteadvuse
Kumu sügiskonverents sai 2015. aasta Eesti Muuseumide Aastaauhindade jagamisel teadusauhinna
sündmuste kategoorias.
2
Vt Erinevad modernismid, erinevad avangardid. Kesk- ja Ida-Euroopa kunstiprobleemid pärast Teist
maailmasõda. Eesti Kunstimuuseumi Toimetised 4. Toim S. Helme. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum – Kumu
kunstimuuseum, 2009.
3
Vt Kunst ja reaalpoliitika. Eesti Kunstimuuseumi Toimetised 3 [8]. Koost S. Helme. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum, 2013.
1
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teravdamist ja eesmärkide – nii näitusepoliitika kui ka uurimissuundade – ülesõnastamist.
Algusest peale oli selge, et sotsialismiaja kunst nii Eestis kui ka laiemalt Ida-Euroopas
on üks Kumu tegevuse keskmeid ning seda mitmel põhjusel. Ühest küljest moodustab
nõukogude perioodi Eesti kunst tänu tollastele riiklikele ostudele äärmiselt suure (kuigi
suurelt osalt ka nähtamatuks jääva) osa Eesti Kunstimuuseumi kogudest, teisalt määrab
kunagisse sotsialismiblokki kuulumine praeguses poliitilises ja kultuurimaailmas paljuski
Eesti nn postsotsialistliku identiteedi (ehkki see identiteet pole tingimata selgepiiriline ja
stabiilne). 1990. aastatel alanud uute Ida-Euroopa kunstiajalugude kirjutamise esimene
laine oli Kumu avamise ajaks möödas, samas võib arvata, et nende ajalugude üle- ja ümberkirjutamine ei kaota oma aktuaalsust ning kestab veel mõnda aega.
Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis (KVI) tehtav
uurimistöö on nii lähtuvalt instituudi institutsionaalsest positsioonist (asumine kunstiakadeemia, mitte klassikalise ülikooli juures) kui ka õppejõudude endi huvist olnud sageli
orienteeritud kaasaegsele või lähiajaloo kunstile (ehkki mitte ainult). Viimasel paaril aastakümnel on KVI-st kasvanud välja terve rida nõukogude aja kunsti- või arhitektuuriajalooga
tegelevaid uurijaid, kes jagavad oma huvisid Tartu ja Tallinna Ülikooli (või ka muude
maade ülikoolide taustaga) kunsti- ja kultuuriajaloolastega. Nii on nõukogude aja kunsti ja
arhitektuuri uurimine võrreldes nii mõnegi teise ajaloolise perioodiga kaetud praegu Eestis
märksa mitmekülgsemalt ja tihedamalt. Ehkki ilmselt on tegemist teatava ajastuspetsiifilise
nähtusega, mis on muu hulgas seotud Eesti 20. sajandi teise poole poliitilise ajaloo ja sellest
tulenevate identiteedimudelite läbitöötamise ja ümbervaatamisega, maksab nõukogude aja
kultuurile osutatud elavat tähelepanu kindlasti ära kasutada.
Eesti Kunstimuuseumi konverentside ja seminaride (lisaks Kumu sügiskonverentsidele toimuvad ka Kadrioru kunstimuuseumi kevadkonverentsid, Niguliste muuseumi
konverentsid jm) kaudsem eesmärk on alati olnud siduda kunstiajaloost kõnelemine ja
kirjutamine näitusetegevusega ning leida või luua eri perioodide kunsti näitamiseks uusi
eksponeerimismudeleid. Muuseumikonverentsi spetsiifikat kujundab muu hulgas asjaolu, et
see teeb nähtavaks kunstist kõnelemise või kirjutamise ning näitamise praktikate keerukad
omavahelised suhted: kriitiline analüüs ja eksponeerimise akti afektiivne mõjuväli ei lase end
alati sujuvalt ühildada. Kumu neljas korrus koos nõukogude aja Eesti kunsti püsiekspositsiooni ning samale ajale keskendunud ajutiste näituste ruumiga on sageli osutunud muuseumi
kõige keerulisema ja ebastabiilsema hingeeluga näitusepinnaks. Seda kujundavad erinevate
kultuuritasandite ja -mudelite vahelised konfliktid ning diskussioonid, mis näitavad, et selle
perioodi kunst võib olla ühtaegu (võrreldes Kumu kolmanda korruse klassikaekspositsiooni
ja viienda korruse kaasaegse kunsti näitustega) liiga lähedane ja liiga kauge.
„Jagatud praktikate” ajal oli Kumu neljanda korruse B-tiivas väljas Ragne Nuki kureeritud näitus „Vaikus on kuldne. Ilmar Laaban ja eksperimendid helis ning keeles”,4 mille
Näitus „Vaikus on kuldne. Ilmar Laaban ja eksperimendid helis ning keeles” oli Kumu neljanda korruse
B-tiivas avatud 04.09.2015–03.01.2016, näituse kuraator oli Ragne Nukk, kujundaja Taavi Tulev. Näitus
oli Eesti Muuseumide Aastaauhindade jagamisel parima näituse auhinna nominent.
4
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lähtepunktiks olid Stockholmis elanud Eesti päritolu luuletaja Ilmar Laabani nn häälutused
ehk kõlaluule eksperimendid. „Vaikus on kuldne” lõi konverentsile mitmel viisil kõneka
tausta: häälutuste juured asusid 20. sajandi alguse avangardkunstis, nende sünnikeskkond
oli külma sõja aegne Rootsi, Laabani kõlaluule eksperimente kujundas autori kahe keele –
eesti ja rootsi – vahel olek, näitus asetas tema tegevuse dialoogi helikunsti eri vormidega
alates Marcel Duchamp’ ja Kurt Schwittersi loomingust kuni tänapäevani. „Vaikus on kuldne”
tõi esile paljusid kultuurilisi praktikaid iseloomustava geograafiliste ja distsipliinidevaheliste
piiride paindlikkuse, samuti nn efemeerseid kunstinähtusi käsitlevate näituste keerukuse,
nende teatava konflikti muuseumikeskkonnaga, aga ka potentsiaali.
Kui Kumu huvi on olnud lähimineviku kunsti eksponeerimismudelite leidmine
ja loomine, siis KVI tegevuse keskmesse on viimastel aastatel tõusnud Ida-Euroopa ja
Baltimaade kunstiajalookirjutuse mudelid, mis muu hulgas – mõnikord ka esmajoones –
puudutavad just 20. sajandi teise poole kunstiajalugu. Eesmärgiga vaadata üle siinsest kunstiajaloost mõtlemise viisid seoses nii regionaalsete identiteetide kui ka poliitilise keskkonna
ja selle muutumisega, korraldas KVI konverentsi „Baltimaade kunstiajaloo geograafiad”
(2009),5 koostöös Sterling & Francine Clark Art Institute’iga seminarid „Mõeldes Kesk- ja
Ida-Euroopa kunstiajaloost” (2010)6 ja „Segipaisatud märksõnad. Diskussioonid ja trajektoorid postsotsialistlikus kunstiajaloos” (2012)7, samuti konverentsi „Kunstiajalugu ja
sotsialism(id) pärast II maailmasõda” (2016)8. KVI osales ka humanitaar- ja sotsiaalteaduste
tudengitele mõeldud Tallinna Ülikooli suvekooli „Hilissotsialism (1956–1985): unustatud
aastad stalinismi ja perestroika vahel” (2015)9 korraldamises.
Ehkki nimetatud sündmuste rõhuasetused ja eesmärgid on olnud osalt erinevad,
läbisid enamikku neil kohtumistel peetud diskussioone teatavad võtmeteemad, mis moodustavad praeguse Ida-Euroopa lähikunstiajaloo uurimise tuuma. Selle uurimistöö keskmes
seisab küsimus Ida-Euroopa kui ühtsena käsitletava kultuuriruumi (või poliitilise konstruktsiooni) ning selle paljude eri piirkondade suhte kohta, vajadus pöörata tähelepanu lokaalsete
kultuurimudelite spetsiifikale ning samas mitte suubuda rahvuskesksesse kunstikäsitlusse,
soov asetada Ida-Euroopa kunstiajalood globaalsete kunstiajalugude võrgustikku ning avardada mõttemudeleid, mis näevad selle regiooni kultuuri ainsa või peamise võrdlusaluse ja
dialoogipartnerina nn lääne kultuuri. 20. sajandi teise poole Ida-Euroopa kultuuriajalugude
kirjutamisel nõuavad võrdselt tähelepanu sotsialismibloki maade erinevused ning samas

Konverents toimus 27.–28.09.2009 Eesti Kunstiakadeemias, vt ka ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi
erinumber „The Geographies of Art History in the Baltic Region” 3–4 (19), 2010. Toim K. Kivimaa.
6
Seminar toimus 14.–15.05.2010 Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudis Clark Art Institute’i
uurimisprojekti „Unfolding Narratives: Art Histories in East-Central Europe after 1989” raames. Vt ka
M. Doerring, Thinking Art History in East-Central Europe. – Kunstiteaduslikke Uurimusi 3–4 (19), 2010,
lk 147–151.
7
Seminar toimus 25.05.2012 Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudis.
8
Konverents toimus 27.–29.10.2016 Eesti Teaduste Akadeemia saalis.
9
Suvekool toimus 24.–31.07.2015 Tallinna Ülikoolis, korraldajad olid Kultuuriteaduste ja Kunstide
Doktorikool, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut ja Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut.
5
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teatavate kultuuriliste baasdünaamikate sarnasus, mis võimaldab luua võrdleva perspektiivi.
Samuti – või veelgi enam – eri kultuuritasandite suhted, mida ei ole võimalik kirjeldada
ametliku-mitteametliku vastanduse kaudu, vaid mis vajavad märksa diferentseeritumat
vaatlust ning mida on kujundanud totalitaarsete ühiskondade elumudelite, mõtteviiside,
kunsti tegemise strateegiate keerukad vastasmõjud.
Jagatud ja lahutatud praktikad
„Jagatud praktikate” idee sündis algselt lähtuvalt ühe grupi kunstiajaloolaste uurimishuvide
lähedusest ning tänu hiljuti Nõukogude Eesti kunstiajaloo teemadel kaitstud doktoritöödele,
mis puudutavad ühel või teisel moel eri kunstiliikide suhteid: Mari Laanemetsa „Zwischen
westlicher Moderne und sowjetischer Avantgarde: künstlerische Praxis in Osteuropa am
Beispiel Estlands, 1969–1977” (2008),10 siinkirjutaja „Spiel der Unsicherheit / Unsicherheit
des Spiels: Experimentelle Praktiken in der estnischen Kunst und im estnischen Theater der
1960er Jahre” (2013)11 ja Andres Kure „Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations
in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979” (2014)12. Neile töödele lisaks on
hiljuti ilmunud või ilmumas (muu hulgas) nõukogude aja kunsti, filmi ja arhitektuuri
käsitlevad doktoritööd Eva Näripealt („Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in
Soviet Estonian Cinema (and Beyond)”, 2011), Sirje Helmelt („Sõjajärgse modernismi ja
avangardi probleeme eesti kunstis”, 2013), Epp Lankotsalt („Moodsa arhitektuuri kriitiline
historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail”, 2014) ning Elnara Taidrelt („Müüt, metafoor, mäng.
Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse
kontekstis”, 2016).
Kumu konverents niisiis jätkas ühest küljest Eestis tekkinud sotsialismiaja kultuuri
ja kunstiajaloo teemalist diskussiooni ning oli teisalt loomulikult mõeldud olema osa mujal
maailmas toimuvate Ida-Euroopa kunstiajalugu käsitlevate konverentside tsüklist (nt „East
European Art From Global Perspectives: Past and Present” Lublinis, 2014,13 ja „Contested
Spheres: Actually Existing Artworlds under Socialism” Budapestis, 2016,14 kui nimetada
vaid mõningaid). Kunstiliikide suhetele keskendumiseks oli kaks võrdselt olulist põhjust.
Ühelt poolt asetas see teema fookusesse sulaajal ja sellele järgnenud nn hilissotsialistlikus
kultuuris tekkinud uuelaadsed kunstipraktikad, teisalt andis võimaluse (vähemalt kaudselt)
kõnetada erinevaid kunstnikupositsioone teljel kriitiline-konformistlik, ametlikke suuniseid
järgivate ja neist eemalduvate kunstiliikide suhteid, erinevusi, aga ka võimalikke kokku10
Doktoritöö kaitsti Berliini Humboldti Ülikoolis 2008. aastal ning see ilmus pealkirja all „Zwischen westlicher Moderne und sowjetischer Avantgarde: Inoffizielle Kunst in Estland 1969–1978” (Berliin: Gebr.
Mann Verlag, 2011).
11
Töö kaitsti Berliini Vabaülikoolis 2013. aastal ning see ilmus 2015. aastal kirjastuse Transcript (Bielefeld)
väljaandena.
12
Töö kaitsti Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudis.
13
Konverents toimus Piotr Piotrowski korraldusel galeriis Labirynt Lublinis 24.–27.10.2014.
14
Konverents toimus Translocal Institute’i korraldusel Kassáki Muuseumis Budapestis 27.–28.05.2016.
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puutepunkte, põimumisi, liikumisi erinevate kultuuritasandite vahel, samuti Ida-Euroopa
kultuuriruumi suhteid maailma teiste regioonidega.
Ametlikul tasandil kaasnes kunstide sünteesi idee uus päevakorda tõusmine alates
1950. aastate lõpust Nõukogude Liidu eneseteadvuse uuendamise, sotsialismimaade kultuuri destaliniseerimise ja üldise moderniseerimisega.15 Sünteesi eesmärk oli arhitektuuri,
skulptuuri, maalikunsti jt kunstiliike ühendavate monumentaalteoste loomine; nii nende
teoste valmistamise protsess (kollektiivne looming), sisu ja paatos (motiivid, süžeed) kui
ka vormikeel ja maht (üldistatud kujutusviis, aukartust äratavad mõõtmed) pidid kajastama kommunistliku ühiskonna ideaale kaasajastatud viisil. Kunstide süntees tähendas
esmajoones eri distsipliinide liitmist, mitmesuguste kunstiliste vahendite ühendamist ilma,
et see koostöö põhimõtteliselt muudaks üksikosade ja osalejate väljakujunenud identiteeti (arhitektid tegid arhitektuurse lahenduse, skulptorid valmistasid kujusid, maalijad
maalisid jne).
Enam-vähem samal ajal kunstide sünteesi idee aktualiseerimisega tekkis sotsialistliku Ida-Euroopa kultuurides aga ka mitmesuguseid uusi kunstivorme, mis jagasid oma
ideelist tausta pigem globaalse neoavangardi liikumisega ning olid sõltuvalt konkreetsest
keskkonnast ebamäärastes või konfliktsetes suhetes ametliku nägemusega kultuurist: kontseptuaalse kunsti eri vormid, installatiivsed ja keskkondlikud kunstipraktikad, happening’id
ja performance’id, visuaalne poeesia, varane helikunst jm. Tagantjärele on neid praktikaid
kirjeldatud interdistsiplinaarsete või transdistsiplinaarsetena ning erinevalt kunstide sünteesist ei iseloomustanud neid kunstiliikide liitmine, vaid sulandamine, intensiivsesse dialoogi
asetamine ning selle käigus ümber vormimine. Nende praktikate teke põhines suuremal ja
põhimõttelisemal muutusel kunstniku positsioonis ja tema tegevuse mõtestamise viisides
(ning need praktikad omakorda kujundasid seda positsiooni): kunstniku eneseteadvus
seoti lahti ühest konkreetsest tehnikast (nagu maalimine, skulptuuride tegemine jm) ning
nn kontseptuaalse pöörde käigus asetati rõhk ideele, mille realiseerimiseks võis kasutada erisuguseid, vastavalt vajadusele valitud ja mõnikord ka ühendatud vahendeid. Selle protsessi
tulemusel laienesid nii kunstiliikide piirid kui ka kunstiliste praktikate haardeulatus, samuti
muutus arusaam kunstist, mille ainsaks väljendusvormiks ei olnud enam ühemõtteliselt
määratletav „teos”, vaid selleks võis olla ka sündmus, protsess vm.
Mitmes keeles osutab sõna „jagatud” ühtaegu nii ühiselt omatule/hallatule kui ka
sellele, mis on lahutatud, omavahel ära jagatud. Kumu konverentsi eesmärk oligi esitada
küsimus hilissotsialistlikus kultuuris toimunud territooriumide, ideoloogiate, tegutsemisviiside jagunemiste, ümber jagamiste, kattumiste kohta. Ühest küljest oli selge, et kõneldes
paralleelselt kunstide sünteesi ideest ja uuelaadsetest neoavangardsetest kunstipraktikatest,
tõusevad esmajoones esile nende kahe nähtuse põhimõttelised erinevused, nii ideoloogilised,
strateegilised kui ka taktikalised. Teisalt näitab paljude üksikjuhtumite analüüs hilissotsialistlikus kultuuris, et kõik kunstilised praktikad – nii ametlikke suuniseid järgivad, nendega
15
Kunstide sünteesi idee allikaks Nõukogude Liidu kontekstis oli 1918. aastast pärinev Lenini monumentaalpropaganda dekreet.
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dialoogis olevad, neist mööda libisevad kui ka neid trotsivad – jagasid üht eluruumi ning olid
alati oma keskkonnaga seotud, ehkki seda keskkonda võidi mõista ja kogeda väga erinevalt.
Nõnda näiteks on nii Mari Laanemets kui ka Andres Kurg kirjutanud Nõukogude Eestis
1970. aastatel levinud alternatiivsete kunstipraktikate mitmekihilistest suhetest ametliku
kultuuriideoloogiaga ning selle kontrollitud protsessides osalemise või mitteosalemise
küsimusega. Alternatiivsus ei tähendanud tingimata eemale tõmbumist, vastandumist,
teistsuguste tegelikkuste loomist või kujutlemist, vaid ka opereerimist olemasoleva süsteemi
sees, selektiivset ühisosa selles levinud ideedega, ametlike kunstipraktikate transformatsioonikatseid, aga ka ametlike ruumide või mõttemudelite kaaperdamist.16
Kui uued interdistsiplinaarsed kunstipraktikad hilissotsialistlikus Ida-Euroopa kultuuris jagasid ideid ja strateegiaid globaalse neoavangardiga, siis muidugi ei sündinud ka
kunstide sünteesi poole püüdlevad mastaapsed projektid ainuüksi sotsialistlikes ühiskondades, vaid sporaadiliselt ka mujal maailmas (nt kõneles Kumu konverentsil Romy Golan
kunstide sünteesist sõjajärgse Itaalia näitel). Siiski oli „Jagatud praktikate” lähtepunktiks
arusaam, et nende kahe suuna – kunstide sünteesi ja neoavangardi interdistsiplinaarsuse –
kõnekas (või ka kummastav) paralleelsus hilissotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris võiks
avada selle perioodi ja regiooni kunsti uue nurga alt, tuua esile mitte ainult erinevusi,
vaid ka paralleelsusi, lõikumisi ja kokkupuutepunkte erinevate kultuuritasandite vahel.
Küsimusele, kas kunstiliikide põimumisel oli Ida-Euroopa kontekstis teatav spetsiifika, pole
ilmselt ühest vastust – vastust, mis selle regiooni kultuuride hübriidsust silmas pidades
võiks saavutada teatud üldistusjõu – ning kindlasti ei piisa selle vastuse leidmiseks ühest
konverentsist. Siiski maksab seda küsimust edaspidigi esitada: mitte ainult silmas pidades
kitsalt kunstiliikide suhteid ja kokkupuuteid, vaid ka seda, milliseid ideoloogiaid ja kultuurimudeleid on need muutuvad suhted kehastanud ja kajastanud. „Jagatud praktikad”
andis loodetavasti inspireeriva panuse nende teemadega edasi tegelemiseks.
Konverents ja artiklid
Kui saatsime välja üleskutse saata Kumu konverentsile võimalike ettekannete sünopsiseid,
oli selge, et kordades rohkem laekub selliseid ettepanekuid, mis keskenduvad ametlikest
suunistest eemalduvatele, alternatiivsetele praktikatele sotsialismimaade kunstis, mitte
monumentaalkunsti projektidele ja kunstide sünteesi ideoloogiale. Nii ka läks ja konverentsiprogrammis oli lõpuks nn ametlikule kultuurile keskendunud ettekandeid vähem
kui kolmandik.
Alates 1990. aastatest on Ida-Euroopa kunstiajalugude keskmes olnud kõik see,
mis oli sotsialismiaja kultuuris täiesti või pooleldi varjatud, alla surutud ning esindas
ühel või teisel viisil ametlikust ideoloogiast erinevaid arusaamu maailmast ja kunstist.
16
Vt nt M. Laanemets, Kunst kunsti vastu. Kunstniku rolli ja positsiooni ümbermõtestamise katsest eesti kunstis 1970. aastatel. – Kunstiteaduslikke Uurimusi 1–2 (20), 2011, lk 59–91; A. Kurg, Boundary
Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979. Tallinn:
Eesti Kunstiakadeemia, 2014, lk 44–57.
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See on sageli kunst, mis võimaldab siduda sõjajärgse Ida-Euroopa kunstiajalood muu
maailma kultuuriga, näidata sotsialismimaade kultuuri mitmekihilisust, paljastada tema
„alateadvust”, tuua lähiajaloo kunstiajaloos füüsiliste objektide kõrval pinnale ka – sageli
raskesti ligipääsetavad ja vaevu rekonstrueeritavad – protsessid ja sündmused. Siiski on
viimase kümnekonna aasta jooksul sotsialismiaja Ida-Euroopa kunstiajalugude huvifookus
nihkunud üha enam varjatult ja alla surutult eri kultuuritasandite suhetele, muu hulgas ka
nn ametliku kultuuri dünaamikale ja mitmekesisusele. Isegi kui see fookuse nihkumine
ei väljendu veel ühemõtteliselt publikatsioonide ja konverentside teemades (endiselt on
ülekaalus pigem alternatiivset kui ametlikku kultuuri käsitlevad kirjutised ja sündmused),
on see muutus märgatav ning soov vaadelda paralleelselt sotsialistliku Ida-Euroopa erinevaid
kultuuritasandeid oli ka Kumu konverentsi üks eesmärke.
Et ühest küljest lisada kaalu kunstide sünteesi käsitlevatele ettekannetele ning teisalt
luua konverentsile laiem ja võrdlev perspektiiv, kutsusime peaesinejaks Romy Golani (New
Yorgi Linnaülikool), kes kõneles fašismiajal püsititatud esindushoonete ümberkujundamisest
sõjajärgses Itaalias, mis tähendas nende hoonete aluseks olnud kunstide sünteesi idee (mis
nagu sotsialismimaadeski väljendas totalitaarse võimu enesekehtestust) iroonilist dekonstrueerimist. Lisaks ametliku ja alternatiivse kultuuritasandi suhete ümbervaatamisele on
teine muutus viimase aja Ida-Euroopa kunstiajalugude uurimises nimelt rõhuasetus selle
regiooni vaatlemisele mitte eraldiseisva, suletud, ainult iseenese loogikale alluva piirkonnana,
vaid osana maailmakultuurist, samasuguse osana nagu seda on kõik muud regioonid.
Ida-Euroopa suhet ei lääne ega ühegi teise kultuuriga ei pea mõistma peegeldava, järele
võtva, imiteeriva, ihalevana, vaid pigem võiks seda kirjeldada mitmekihilise kontaktide,
paralleeluste, kaudsete või otseste dialoogide poolt loodud võrgustiku kaudu, kus tõusevad
esile nii ühe või teise regiooni eripärad kui ka kokkupuuted ja sarnasused. Kui Ida-Euroopa
kunstiajalugude konverentsid (nagu ka muud spetsialistide kogunemised) kipuvad mõnikord kujunema ühe kitsa ringkonna kohtumisteks, kus kõik juba teavad, mida teised
räägivad, siis n-ö võõraste häälte – antud juhul Romy Golani – kaasamine saab tekkivaid
diskussioone ainult elavdada ja avardada, ilma et see peaks tähendama fookuse kaotamist
või vastastikust mittemõistmist.
„Jagatud praktikad” koosnes kuuest paneelist: „Kunstide sünteesi ideoloogiad”,
„Eksperiment kui kriitika”, „Koostöö dünaamika”, „Monumentaalsed, rituaalsed ja ühiskondlikud ruumid”, „Kõneldes kõikehõlmavast kunstist”, „Tõlked ja kohandumised”,
millele lisandus Romy Golani peaettekanne ja László Beke õhtune ettekanne. Lisaks
nimetatutele ja siin kogumikus avaldatud artiklite autoritele osalesid konverentsil ettekannetega Nikolas Drosos (New Yorgi Columbia Ülikool), Virve Sarapik (KVI), Maja ja
Reuben Fowkes (Translocal Institute Budapest), Marija Drėmaitė (Vilniuse Ülikool), Fabiola
Bierhoff (Berliini Vabaülikool), Ksenya Gurshtein (Riikliku Humanitaarteaduste Fondi
stipendiaat, Washington, D. C.), Klara Kemp-Welch (Courtauld’ Kunstiinstituut, London)
ja Amy Bryzgel (Aberdeeni Ülikool). Nii temaatiliselt kui ka geograafiliselt kujunes ettekannetest vägagi laia haardega kooslus, mis hõlmas nii monumentaal- ja rakenduskunsti,
esindusarhitektuuri ja kriitilisi linnaruumi hõivamisi, keha- ja performance’i-kunsti ning
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kontseptuaalseid aktsioone, konkreetset poeesiat, eksperimentaalset ja peavoolufilmi,
multimeediakunsti, kunstikriitikat jm ning vaatles nii Nõukogude Liidu (Venemaa ja Baltimaad) kui ka teiste sotsialismimaade (Poola, Jugoslaavia, Rumeenia, Albaania, Ungari, Saksa
Demokraatlik Vabariik) kultuuri, mõnikord ka Ida-Euroopa regiooni tervikuna.
Nagu konverentsil, nii on ka siinses kogumikus avaldatud artiklites ülekaalus nn
alternatiivsetele, ühes või teises mõttes piiripealsetele kunstinähtustele keskenduvad
tekstid. Kui Raino Isto „Ema Albaania” monumendi analüüs ning Stella Pelše sissevaade
kunstide sünteesi idee elukäiku Läti 1970. aastate kunstikriitikas tegelevad nn avaliku/
ametliku kultuuridiskursusega, siis ülejäänud neli artiklit käsitlevad sotsialistlike ühiskondade kultuurimaastikel pigem ambivalentsetel või konfliktsetel positsioonidel asuvaid
kunstipraktikaid. Siiski näitavad mitmed tekstid kõnekalt, et alternatiivsed mõtteviisid
ja kunstilised strateegiad kujunesid sageli välja ning elasid vastasmõjus, kokkupuudetes
välise keskkonnaga, liikusid selle ääremaadele, otsisid väljundeid ja kanaleid varjatud
paikadest, testisid piire või ignoreerisid neid, riskisid vähem või rohkem teravate vastasseisudega, kuid ei olnud ei mõtteliselt ega füüsiliselt oma eluruumist täielikult isoleeritud.
Isegi kui nende ideelised dialoogipartnerid asusid kusagil mujal – nagu saab selgeks lugedes
Elnara Taidre artiklit Tõnis Vindi totaalse kunsti projektist, Eleonora Farina käsitlust Ion
Grigorescust ja rühmitusest Sigma Rumeenias ning Tomasz Załuski analüüsi Poola kunstnikeduo KwieKuliku tegevusest.
Teisalt kajastavad kõik siinses kogumikus avaldatud artiklid kunstiajalookirjutuse
seost meie praeguste vaatepunktide, huvide ja hinnangutega ning teevad nähtavaks omalaadse telje sisse elamise ja distantseerumise vahel: kui Raino Isto artikkel kõneleb suures
osas sellest, kuidas „Ema Albaaniat” tõlgendati selle püstitamise ajal, siis Matteo Bertelé
käsitlus Valera ja Nataša Tšerkašini „fotograafilistest happening’idest” ja performance’itest
toob päevavalgele nähtuse, mis oma sünnikeskkonnas jäi kuskile igapäevaste ja kunstiliste
praktikate piirimaile ning on sisenenud kunstiajalukku alles läbi meie praeguse pilgu.
Ka konverentsi diskussioonides jäi sageli kõlama tõdemus, et sotsialistliku Ida-Euroopa
kunstiajalugude uurimuse keskmes on tihti praktikad, mis olid tollases keskkonnas peaaegu
nähtamatud, kuid vastavad seda enam meie praegusele arusaamale kunstiajaloost, mille
keskmes on pigem avangard ja eksperiment kui nn peavoolud. Sel taustal võiks nii Kumu
kui ka teiste konverentside edasine eesmärk olla fookuse laiendamine ning selliste mõttemudelite arendamine, mis võimaldaksid tähelepanu pöörata nii ametlikule, sellest eemalduvale
kui ka nende kahe pooluse paljudele vahevormidele sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris.
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konfiguratsioonidele modernsuse sotsiaalkultuurilises projektis ning prantsuse nüüdisfilosoofiale.
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