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kunstnikupositsioon
Kaasaeg on huvitav ja väljakutseid pakkuv.
Elukeskkond on eelmise sajandiga, kuid eriti viimase
kahekümne-kolmekümne aastaga kardinaalselt
muutunud . P luralismi keskel on kõr vuti vana ja
uus , anal oogne ja digitaalne . Ka meie oma
maailmatunnetus on üha muutumas, mõjutatuna
tehnoloogia abil järjest suuremast ühendatusest
ülejäänud maailmaga. Uued võimalused ja uued
probl eemid . M eediaküllastuses on muutunud
ähmaseks, ja siis kadunud, piir reaalse ja digitaalse
vahel. Korraga kiputakse elama kaht elu. Lähenev
vir tuaalreaalsus süvendab seda paratamatult
veelgi .
Samamoodi on käegakatsutav ilm – kogu
p laneet – vabalt ligipääsetavaks muutunud .
Reisimine on lihtsam, kui eales varem. Toimuvad
kultuurikontaktid mis varem olid absoluutselt
võimatud või vähemalt äärmiselt ränkrasked. Ja
kui reisida ei saa , on küberruumi kaudu kõik
ikkagi vaid paari hiirekliki kaugusel. Ka kohalikus
linnapildis on Mehhiko toit ja Jaapani muusika
juba pigem tavanähtused, kui et midagi väga
eksootilist. Samuti pole omavahelisel suhtlemisel
enam mingit vahet, kus maailmajaos parasjagu
osapooled asuvad, kuna kontakt on igal juhul
vahetu.

O ll es ül es kasvanud sovjetliku maailma
jäänuste ja kauboiliku kapitalismi keskel, on kõiki
selliseid muutumisi äärmiselt põnev jälgida. Mis
vahetub mille vastu ja mille poole püüeldakse?
M ida jäetakse teadlikult ja tahtlikult maha?
Kuidas muutuvad väär tushinnangud? Kell ena
ennast nähakse?
Oluline on püüda aja kulgu ja kaasaega
enda jaoks mõtestada ning sellega suhestuda, et
leida kõige muu keskelt oma tee. Seda tegemata
on oht vastu võtta teiste valikuid, mis aga tihti
ei too head.
Kuigi kogu maailm jääb minu, kui indiviidi,
jaoks mitmes mõttes igaveseks hämara loori taha
varjul e , o l en läbi sell e hakanud ähmaseid
valgusvihke tajuma . Varjud , p eegeldused ja
uduvine püsivad ja jäävad püsima alatiseks ,
kuid nende tagant nagu paistaks midagi. Ning
see on just minu viieaastane rännak - tihti ringiga,
vahel otse – mis on aidanud noid kaemusi tähele
panna ja näidanud teed edasi.

kunstnikupositsioon
N ii erialakeskselt, kui ka sell e väliselt on
mu haare suurem, kui varem. Tehnikaid, mida ma
ei oska, tean ma vähemalt otsida ja leida. Kuid
see olulisim, mida ma selle aja jooksul olen saanud,
on raske sõnadesse panna. See on efemeerne
midagi, mis kutsub edasi uurima, edasi avastama.
Kaardistama enese jaoks tundmatuid maid .
Korraga nii sisemine , kui ka väline rännak . J a
dial o og nende kahe ilma vahel , kui omaette
teekond .
Kaose aktsepteerimine ja austamine, kui ka
sell e osaline korrastamine ja lahterdamine või
vähemalt sell e üritamine . I nimeste ja asjade
kaduvus. Püsivuse poole püüdlemine. Väärtusliku
otsimine ja kaitsmine .
Ähmane retrovisioon, et meeles hoida seda,
mis m ö ödas ja aktiivse unustamispüüu ohver.
Kuigi kõik muutub, on aupaklik olnut vähemalt
mäletada, väärtustada. Põlvakondadevaheline
kontakt, kui võimalus olnust õppida, näha olmest
kaugemale ja läbi.

Betoonmüüridega hoov ja sinna paistva
kollase tänavalambivalguse igikestvus ja hubasus.
Öös on hämarust ja hurma. Vaikust ja rahu, mis
laseb olla.
Kui lihtsalt ei saa, saab raskelt.
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Malm, kumm

trepp

Mask
2013
Juhendaja
Ketli Tiitsaar
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