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Kunstniku positsioon

Mind ajendab kunsti tegema poeetiline kogemus, visuaalselt paeluv 
müstiline nähtus, mis on minu jaoks kummastav. Korjan selle ülesse ja  
säilitan  kogemust kunstiteoses.
Minu põhilisteks inspiratsiooniallikateks on tänaval või looduses märgatud 
valgus, arhiivimaterjalid või ilukirjanduslikud teosed.
Mind huvitab kuidas minu kujutluspilt hakkab kellegi teise mälestusega 
flirtima. Selle tulemusena tekib võltsmälestus - mälestus mida mul pole 
kunagi olnud. See fenomen esineb mitmes minu töös: näitusel Benita
Labist (“Benita Labi: Splendid loneliness“ 2017) tekkis minu kujutlus 
Benitast inimeste mälestuste ja arhiivisäilikute põhjal, mis näituse 
materialiseerudes muutusid ka minu mälestusteks. Oma lõputöös meenu-
tan võltsmälestusena maja, milles ma kunagi sees pole käinud (“Rakveres 
põles ajalooline kõrtishoone” 2018).
Hetkel olen rohkem huvi hakand tundma loomuliku valguse vastu – kuidas 
see võib transformeerida tuttavaid kohti tundmatuseni ning mida valgus 
toob esile ja jätab varju tänaval ja looduses.

Kunst ei anna nähtavat edasi, vaid teeb nähtavaks.
                                                            – Paul Klee



Rakveres põles ajalooline kõrtsihoone
video
7:43 min
2018
Juhendaja: Siim Preiman

2016. aasta oktoobris põles Rakveres ajalooline kõrtsihoone, 
mis pärast põlengut lammutati. Olen sadu kordi sellest majast 
mööda kõndinud ja imetlenud selle arhitektuuri. Nüüd on ilusa 
hoone asemele tekkinud haigutav tühi plats ja tunne, mis maja 
avalikule ruumile andis hõljub veel fantoomina õhus. 

Dagne Aaremäe. Rakveres põles ajalooline kõrtsihoone. 2018. Videokaadrid



Hinge maastik
Dokumentaalfilm
5:17 min
2018
Juhendaja: Kersti Uibo

Film dokumenteerib loomade hingeaurust tekkinud muinas-
jutulist maastiku - minu lapsepõlve meelispaigas - laudas. 

Dagne Aaremäe. Hinge maastik. 2018. Dokumentaalfilmikaadrid



Pühendusega “Klaasist loomaaiale” (1973)
videoinstallatsioon
erinevd mõõdud
2018
Juhendajad: Laura Pählapuu ja Sheri Wills

“Pühendusega “Klaasist loomaaiale” (1973)” on teos, mis on 
pühendatud Anthony Harvey 1973. aastal lavastatud “Klaasist 
loomaia” teleadaptsioonile. Tahtsin oma töösse tuua peatege-
lase, Laura, õrna seisundit – endasse sulgunud, väga kergesti 
haavatav, igatsev ja unistav. Püüdsin seda olekut edasi anda 
videoinstallatsioonis, mängides materjali ja valgusega. Installat-
sioon koosnes kolmest seintele toetuvast metallpostist, millest 
igaüks sümboliseeris ühte filmi tegelast. Video koosnes kahest 
osast : esimeses osas olid lähedalt filmitud jääkuubikud ning 
teine kujutas õhtust linnastseeni ja vihmaveerenni alumisse 
otsa kinnitatud kilest tuubi.  

Dagne Aaremäe. Pühendusega “Klaasist loomaaiale” (1973). 2018. Lembitu 10, Tallinn. Videoinstallatsioonivaade



So complicated
videoinstallatsioon
erinevd mõõdud
2018
Juhendaja: Ede Raadik

Ilma juhiseid andmata hakkas mu noorem õde jutustama 
seosetut lugu, mis koosnes eksistentsiaalsetest küsimustest ja 
poolikust maailma tekke teooriast.
See oli müstiline hetk, mille jõudsin jäädvustada. 
Videoinstallatsioonis oli kaks vastastikku asetsevat ekraani, 
ühel oli tüdruku nägu ja teisel jooksis tekst nagu filmi lõpu-
tiitrides, rõhutamaks tolle teksti ettemääratud iseloomu.  Kuna 
teosel polnud heli ei saanud vaataja kindel olla, kas tüdruk tões-
ti rääkis teksti teiselt ekraanilt või mitte.

Dagne Aaremäe. So complicated. 2018. ARS- i projektiruum, Tallinn. Näitusevaade



Näitus “Benita Labi: Splendid loneliness” esitab B. Labi lillefoto-
sid aastatest 1959–1979. Läbi lillede saab aimu Labi elust ning 
lilled näitavad ajakulgu, mida rõhutavad fotodel tihti kontrastsed 
varjud või kell kapi peal. Fakt, et need aja möödumist kujutavad 
fotod on arhiivis – staatilises ajakapslis – on otsekui protest aja 
kulgemise vastu.
Ma ei tundnud Benitat, seega lõin oma nägemuse temast 
sügavtrükiportreedega. Graafikatehnikast tulenev kujutise 
muutlikkus – söövitatud näojooned on kõigil portreedel samad, 
kuid vaskplaadiga trükkimisest ja selle pühkimisest tulenevalt 
on kujutis alati erinev – loob sarnaselt Benita Labi fotoseeriatele 
poeetilise narratiivi.

Benita Labi: Splendid loneliness
Sügavtrükk, pleksiklaas, arhiivisäilikud, ruumiinstallatsioon 
Erinevad mõõdud 
2017

Dagne Aaremäe. Benita Labi: Splendid loneliness. 2017. Rahvusarhiivi hoone Noora, Tartu. Näitusevaated



“Born this way” oli performance ja väliinstallatsioon metall 
konstruktsioonidega, mis on mõeldud betoonseina seestpoolt 
toetama. Tähistamaks objektide seinast välja saamist, lugesin 
ette Lady Gaga laul „Born this way” laulu sõnu, mis sujuvalt 
transformeerus enda välja mõeldud viisiga lauluks.

Born this way 
Performance, ready-made, digitrükk
 2017

 Juhendaja: Liina Siib

Dagne Aaremäe. Born this way. 2017. Lembitu 10B, Tallinn. Performance’i vaade 
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