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SISSEJUHATUS

KONSTRUEERITUD ÜHISKOND
Iga teadmine ja kogemus on tükk puslest – äraarvatud vastused
ristsõnas, mille koguulatust ei ole võimalik näha. Ühed
sõnakombinatsioonid annavad vihje järgmiste leidmiseks. Lõpuks
areneb sellest tähenduste ja märkide vaip. Ka pusles tekivad
kokkusobituvad kooslused, üksikud vähetähenduslikud fragmendid,
mis esialgu mööda lauda ringi ujuvad ning kogupildi suhtes
suurt tähtsust ei oma. Iga tüki sobitudes hakkavad need
saarekesed üha rohkem kindlat nägu võtma ning põtkuvad
üksteisega. Ka see magistritöö ei ole terve pusle ühetimõistetava
pildiga, vaid katse leida sobituvaid osasid, neid ühendada,
seostada. See teemakäsitlus on vaid üks osa puslest, teisisõnu
fragmendid, mille olen suutnud viimase kolme aasta jooksul
ühendada. Minuga koos areneb ka pusle edasi. See magistritöö ei
ole punkt. See on vahekokkuvõte. Hetkel avanev pilt võib
omandada hoopis uue tähenduse, mida laiema ala suudan ühendada.
Paljud inimesed on õnnega koos. Nende isiksus konstrueeritakse
ühiskondlike normide, keskkonna ja tavade poolt. Kunstnik, peab
oma identiteeti ise kasvatama. Ta peab end pidevalt tükkideks
lahti võtma ja seejärel taas kokkukonstrueerima. Kunstnik, kes
moodustab oma identiteedi vaid ühest kihist, jääb oma loomingus
lihtsalt üheülbaliseks, igavaks, mittemidagiütlevaks. Kuid samas
aitab see paigutada end mugavustsooni, kus on hea ja kodune olla.
2013. aasta kevadel tutvusin Norra koreograafi Karstein Solliga,
kes kinkis mulle toona ühe väga olulise õpetussõna: "Get out of

your comfort-zone, nothing interesting will happen there
anyway." See andis mulle julgust minna oma loomingus edasi ning
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heita kõrvale taak olla keegi, kellena teised sind näevad. Igor
Stravinski on öelnud: „Ma tajun väga selgesti, et viimase
viieteistkümne aasta looming on minust võõrutanud suure
kuulajaskonna hulga. Nad ootasid minult midagi teistsugust. Nad
on hämmastunud, kuuldes mind kõnelevat uut keelt (Soomere 1969:
28).“ Ka John Cage nentis, et uuendades oma loomingus 20%, kaotab
ta kuulajaskonnast 80% (Greenaway).

ETTEVALMISTUS
Minu sügav armastus eksperimentaalmuusika vastu sai alguse
varajases nooruses. Kusagil algklasside lõpus lindistasin endale
vana kasseti peale ümber „Einstürzende Neubauteni“ albumi
„Halber Mensch“. Kuna ka see oli omakorda juba mitmekordne
ümberlindistus, sai kassett-maki praksuv ja ragisev noise selle
albumi lahutamatuks osaks. „Einstürzende Neubauten“ oli
kaheksakümnendatel põrandaaluse eksperimentaal-noise-muusika
vaieldamatu lipulaev ning selle eestvedaja Blixa Bargeld tõusis
nohikute ringkonnas kiiresti pooljumaluse staatusesse. Võiks
öelda, et „Halber Mensch“ moodustas minu teadliku muusikataju
alustalad ning see märgilise tähtsusega kassett reisib siiani
minuga elukohast elukohta kaasas.
Aastal 2010 võtsin Eesti Kunstiakadeemias osa etenduskunstide
osakonna organiseeritud vabaainest „Iseehitatud instrumentide
loomine“, mida juhendasid professor Erik Alalooga ja helilooja
Andrus Kallastu. Protsess päädis linnalaagri vormis
prooviperioodi ja kontserdiga Pärnu Nüüdismuusika Päevadel.
Nädalapikkuse koostöö tulemusena tekkis aasta hiljem kollektiiv
„Postinstrumentum“, mille aktiivseteks liikmeteks olid tollal
Erik Alalooga, Tanel V Kulla, Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste ja
Kitty Suun. Hiljem liitusid ka Andrus Laansalu, Aili-Maarja
Mäeniit ja Taavi Suisalu. Kollektiiv on koostööd teinud Hollandi
jazztrummar Han Benninkuga, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
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professor Jaak Sooääre, laulja Laura Põldvere, kunstnik Raoul
Kurvitza, helilooja Andrus Kallastu, ehtekunstnik Marita Lumi,
Austraalia performance-kunstniku Kimberley Biancaga ja
improkooriga Häikijad. Pärast pooleteist aastast tööd ja ühiseid
projekte koos Alalooga ja Kallastuga otsustasin sama koosluse
üle kanda ka oma magistriõpingutesse. Ehte- ja sepakunsti
osakond pakkus minu tollasele metalli- ja
installatiivsusekesksusele parimat tuge. Samas ei soovinud ma ka
disainerlikust probleemikesksest mõtlemisruumist väljuda, sest
leidsin, et see annab mulle võrreldes ülejäänud esituskunstide
siseringiga teise vaatenurga.

ÜLEVAADE MAGISTRITÖÖST
Pärast bakalaureusekraadi omandamist õpinguid jätkates oli
selge, et teen praktilise magistritöö. Seetõttu tuli mul end
jagada kirjutamise ja füüsilise töö vahel. 30. ja 31. mail etendub
koostöös Sõltumatu Tantsu Ühendusega Tallinna vanalinnas
Okasroosikese lossi black-box´is minu esimene soololavastus
#ERROR #CORPUS #MACHINA. Ma olen aktiivselt tehnoloogilise
teatri väljal töötanud umbes viimased neli aastat, tehes koostööd
ja assisteerides kunstnikke nende etenduste juures. Selle nelja
aastaga on tekkinud tunne, et selgemaks enesetõestuseks on
viimane aeg astuda välja sooloteosega. Tinglikult võikski öelda,
et magistritöö tegelikuks teemaks on „Kuidas reaalses elus
performerina toime tulla, alates etenduse idee genereerimisest ja
mõtestatud tegevusest kuni majanduslike, lokaalsete, tehniliste,
turunduslike ja muude probleemide lahendamiseni“.
Praktilist poolt saadavad tekstid. Olen jaganud oma kirjaliku
magistritöö kaheks suuremaks osaks. Esimene pool annab lähema
ülevaate tehnoloogilise teatri ajaloost ja hetkel õhus olevatest
tendentsidest. Leian, et see on minu etenduse paremaks mõistmiseks
möödapääsmatu, sest toetun antud teooriatele kui vundamendile,
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mis tekitasid minus nii huvi käesoleva žanri vastu, kui ka
tõukas nii kaugele, et lõpetan kooli tehnolavastusega.
Üheks töö kõige olulisemaks osaks pean lisasse paigutatud
intervjuusid Andrus Laansalu, Henri Hüti, Taavet Janseni ja Erik
Alaloogaga. Nende nelja näol on tegu tänasel päeval kõige
aktiivsemalt tehnoteatri vahenditega opereerivate kunstnikega.
Andrus Laansalu võib pidada tehnoskene üheks algatajaks ja
ideoloogiks. Erik Alalooga on skulptori haridusega
esituskunstnik, kes liikus suurtelt kineetilistelt
terasobjektidelt edasi keerukamate ja performatiivsemate
struktuuride juurde. Tugeva mõjutuse andis ka Alalooga töö
etenduskunstide osakonna professorina, kus ta suunas õppetöö just
tehnoloogiliste lahenduste poole. Taavet Jansen on koreograafi
ja tantsija haridusega kunstnik, kes kasutab oma töös peamiselt
digitaalseid eneseväljendusvahendeid. Henri Hütt on samuti
koreograafi taustaga kunstnik, kes keskendub loomingus mees–
masin suhetele. Kuna intervjuudes kõlavaid seisukohavõtte ei ole
varem kajastatud, siis otsustasin viia seal läbi võimalikult vähe
kärpeid, et tekst saaks olla alusmaterjaliks teistele uurijatele.
Uurimuse teises pooles keskendusin enda etenduse #ERROR #CORPUS
#MACHINA küsimuste täpsemale analüüsile. Minu erilises
huviorbiidis on heli, keha ja tehnoloogia omavahelised seosed,
nende olemus eraldiseisvalt ja väärtused, mis tekivad osade
koostöös. Vastavate peatükkidega on olnud eesmärgiks selgeks
kirjutada mind lavastuse ülesehitamisel põhiliselt saatnud
tõukejõud. Aastal 2013 viibisin kuus kuud Rootsis, Dals Långedi
nimelises linnakeses. Kuna see paik oli suhteliselt muust
maailmast ära lõigatud, sisustasin oma vaba aega mägedes
matkamisega. Sedasi päevade kaupa erinevate mägede tippudes
viibides hakkasin rännakutel pähe vupsatanud mõtteid kirja
panema. Ma ei pööranud neile suurt tähelepanu, kuni Eestisse
tagasi jõudes hakkasin kirjutisi ja märkmeid taas üle lugema.
Kohati tundusid need justkui kellegi teise ülestähendatud
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mõtted. Meditatiivne füüsiline rännakustaadium oli mind viinud
ka enese jaoks üllatavate ideedeni. Otsustasin need märkmed võtta
oma magistritöö aluseks ning kasutada etenduse alustekstidena.
Magistritöö teises pooles on väljavalitud tekstid tähistatud
kaldkirjas. Just neile, pigem poeetilise sisuga märkmetele,
hakkasin üles ehitama akadeemilisema sisuga tõlgendusi. Kohati
võib seda isegi pidada omamoodi psühhoanalüütiliseks uurimuseks.

VÄLJAJUHATUS SISSEJUHATUSEST
Ikka ja jälle küsitakse minu käest, millega ma õigupoolest siis
tegelen. Pidavat ju sepakunsti õppima. Miks ma siis sepistamise
asemel hoopis ehete, muusika, video, foto, teatri ja kõige muuga
tegelen? Tehku parem ühte asja. Ning selle kõige juures mul ongi
tunne, et ma teen tegelikult ühte asja. Sepistamisel tekkiv hääl,
undavad masinad ja põleva tulega atmosfäär lülitavad sisse
heliaistingu, mille konstrueerin kompaktsemaks muusikateoseks.
Muusikateos lülitab omakorda sisse liikumisaistingu, mille
konstrueerin performatiivseks aktiks. See omakorda lülitab sisse
visuaalse nägemuse piltidest, mille konstrueerin foto või video
näol. See kõik on kokku interdistsiplinaarne tervik, nagu elav
organism. See organism vajab oma toimimiseks kõiki organeid ja
kehaosi: silmi, et näha, kõrvu, et kuulda, jalgu, et edasi
liikuda. Inimorganismi puhul ei esita me küsimust, milleks sulle
nina? See on ilma küsimatagi selge, et normaalseks toimimiseks on
nina tarvis. Sama ootamatu on minu jaoks küsimus, miks ma kõigi
nende valdkondadega tegelen ja ei koondu ühe ümber. Pealekauba
olevat ka Pythagoras Kreekas leiutanud tonaalse muusika
kuulates sepikojast kostuvate eri kaalus vasarate lööke vastu
alasit. Nagu näha, baseerub kogu meie arusaam muusikast
sepakunstile.
Võib tunduda, et paljud minu väited järgnevas kirjutises on liig
meelevaldsed. Just kui klassifitseeruks pigem pseudoteaduslikuks,
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kui akadeemiliselt tunnustatavaks teadustööks. Paljud faktid ja
kajastatavate uuringute tulemused on raskesti kontrollitavad
ning esitatud ühele või teisele poole kallutatult. Minu eesmärk
ei ole võtta kindlat seisukohta. Eriti võimatu on see maailmas,
kus iga päev paisatakse meediasse uusi uuringutulemusi.
Kunstniku positsioon ei olegi olla teadlane. Kunstniku vabadus
on olla piiriala, kus kohtuvad reaalteadus ja humanitaarsed
väärtused. Kunstnikuks olemine tähendab minu jaoks olla vaba
valdkondadesisestest reeglitest, tabudest ja piirangutest. Ma
saan olla nn riikidevaheline „eikellegimaa“. Ma olen vaba
opereerima informatsiooniga, mis tundub hetkel kõige paremini
sobivat. Arvan, et seda on vaja nii reaalteadlastele kui ka
humanitaaridele st saada kultuurseks inimeseks, kuid jääda ka
loomaks. Ehk võiks olla selline ühe biosemiootilise inimolendi
moto.
Järgnevas töös segunevad meeltesegaduses kirja pandud mõtted
teaduslike uuringute katseandmetega. Soov paigutada oma
ajateljele lahustunud teadvus hundi kehasse. Kunstniku vabadus
on olla keskaegne kojanarr, kelle ülesanne ei olnud pelgalt
meelt lahutada, vaid mängida olulist rolli õukonna toimimises,
läbi seisukohatu seisukohavõtu demonstreerida end ümbritsevat
maailma.
Mida ma mõtlen seisukohatu seisukohavõtu all? Kunstnik on vaba
mõtlema ennast teiste kehasse, positsioneerima end teisele poole
piiri ja vaatama tagasi „kodu“ poole. Oluline on mitte ainult
näha teisi enda seisukohalt, vaid ka ennast teiste vaatenurgast.
Heaks näiteks on üks karikatuur, mida sattusin nägema aastaid
tagasi. Kahjuks ei suuda ma meenutada autorit ega väljaannet,
kus see ilmus. Kõrvuti oli seatud kaks pilti. Ühtel oli kristlik
perekond: isa, ema ja väike laps, kes vaatasid telerist uudiseid,
kus kujutati islamistlikke terroriste halastamatult tapmas. Laps
ütles, et tema arvates võib-olla pole kõik moslemid halvad.
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Teisel oli moslemi perekond: isa, ema ja väike laps, kes vaatasid
telerist uudiseid, kus kujutati kristlikke sõdureid
halastamatult tapmas. Laps ütles, et tema arvates võib-olla pole
kõik kristlased halvad. Kunstniku roll ühiskonnas ongi ehk olla
dualistlik lapse kujund karikatuurilt, kes julgeb küsida
ühiskondlikule normile vastukäivaid küsimusi. Kunstniku
ülesanne on ühendada inimesi ning konstrueerida maailmast oma
väike tervik. Tema roll on olla narr, kellele ei saa panna
„eksimusi“ pahaks, sest ühiskond on ta niigi juba süüdimatuks
tunnistanud. Nali. See magistritöö on vaid ühe kojanarri
süüdimatu nali. Nali, millesse ma suhtun täie tõsidusega ja
suurima austusega lugeja ning vaataja vastu.
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I TEHNOLOOGILINE TEATER
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I.I TEHNOLOOGILISEST TEATRIST

Kogu järgnev peatükk on pühendatud tehnoloogilisele teatrile.
See on väga oluline, kuna just tehnoloogilise teatri väli ja
selles toimetavad inimesed olid inspiratsiooniks ja tõukejõuks
minu enese performatiivsele loomingule. Ma olin küll ka varem
teinud koostööprojekte teatri ja performance kunstnikega, kuid
alles pärast Erik Alalooga „Kineetilise müsteeriumi“ nägemist
sain külge sädeme, millest terve loominguline keha põlema läks.
Nagu muusika, mida esmakordselt kuuldes esitad küsimuse, kuidas
ma kogu oma eelneva elu olen elanud ilma seda bändi teadmata.
Seega on loogiline, et ka enda etenduse #ERROR #CORPUS #MACHINA
alustalad on valmistatud just tehnoloogilisest materjalist. Kui
ma aga pean vastama, mis on tehnoloogiline teater, jään vastuse
võlgu. Üritasin ülevaate saamiseks lülitada uurimisprotsessi
võimalikult palju erinevaid kanaleid ja meetodeid. 16 aasta
jooksul ilmunud artiklite põhjal sai koostada huvitava ajajoone,
mis demonstreerib hästi arengulugu. Kriitikute arvustused ja
lavastajate kaitsekõned moodustavad omamoodi dialoogi. Oli
huvitav jälgida, kuidas aastatega kujunesid tegijate mõtted üha
selgemaks ja organiseeritumaks. Mõne üksiku tükiga alustatud
pusle muutus üha suuremaks ja ka tegijatele endile hakkas
selgemaks saama, mida pildil tegelikult kujutatud on. Ka esialgu
üpris eksinud kriitikud said ajapikku raja peale. Seega esmalt
annan põgusa ülevaate selle žanri arenguloost.
Kasutasin ka palju audiovisuaalset materjali: videoloengud,
raadioloengud, dokumentatsioonid etendustest ning vahetud
kogemused teatris. Üritasin leida seoseid teiste žanritega ja
paigutada seda suuremal teatrikaardil õigele mandrile. Selleks
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tuli esmalt kindlaks teha väliste tunnuste alusel geneetiline
kuuluvus ja ülejäänud teatrimaastikul paralleele ning sarnasusi
otsida. Umbes viimased kolm aastat olen liikunud aktiivselt ka
tehnoteatrit vedavate inimeste ringkonnas, nendega koostööd
teinud ning vajadusel neid assisteerinud. Seega tundus mulle, et
kui ma piirdun ainult internetist ja raamatukogudest ammutatava
informatsiooniga, siis ma sulaselgelt ei rakenda kogu
potentsiaali, mida ma saaksin selle teoreetilise töö tegemiseks
kasutada. Väga paljud intervjuud, mida ma ajakirjandusest
lugesin, on tehtud tehnoteatri teemal vähe kursis olevate
inimeste poolt, kelle enamik küsimusi kulus enda ja lugeja
teemaga kurssi viimiseks. Seetõttu otsustasin enda jaoks
huvipakkuvate ja oluliste küsimustega intervjueerida hetkel
žanris liikuvaid olulisemaid isikuid. Loodan sellega anda tööle
lisaväärtust, et uurimus ei jääks pelgalt senise meediakajastuse
koondproduktiks. Lisasin intervjuud magistritöö lõppu. Ma viisin
oluliste mõtete osas sisse võimalikult vähe kärpeid. Kuna mitmeid
seisukohavõtte ja ideid ei ole varem publitseeritud, siis soovisin
säilitada võimalikult palju audiofaili loomupära. Loodan, et see
materjal aitab kunagi ka kedagi järgmist oma uurimistöös.
Seni on olnud tehnoloogiline teater vähe uuritud. Erinevaid
käsitlusi on ilmunud lavastusi kajastavas meedias. Kuna tegu on
suhteliselt noore mõistega, siis arusaadavalt pole välja
kujunenud üht või teist kindlat definitsiooni ning paljud
artiklid ja sõnavõtud käivad eri vaatepunkte esitlevalt seinast
seina. Leidub tuliseid pooldajaid, kes soosivad radikaalset
lähenemist teatriuuendustele ning tunnistavad teatriks ka
inimese kohaloluta installatiivset asjade toimumise jada, mille
vahel puudub kindel seos ja narratiivne suhe. Vastukaaluks
esineb ka mitmeid skeptikuid, kelle jaoks näitlejata lavastus ei
klassifitseeru teatri alla ning võtavad vankumatult
lähtepositsiooniks verbaalse väljendamise ning ajaliselt sidusa
ja tervikliku kompositsiooni. Ka selles viimases on raske leida
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kattuvusi, sest paljud tehnoteatri arendajad on orienteeritud
pigem protsessile ja pidevale arengule, kui ühele või teisele
meisterlikule lavastusele. Seetõttu võib kohati tunduda
tehnoteatrist võõrale vaatajale nagu tegu oleks eksperimendi,
häppeningi või seosetu tegevusega. Ühe lavastaja eri töödes võib
kohata kordumas samu motiive ja vahendeid. Tihedam tehnoteatri
austaja hakkab seevastu tajuma narratiivitu lavastuse loogikat
ning korduvatest elementidest saab huvitav „punane niit“
performeri protsessis. Leian, et tehnoteatri kordused on
erksamalt tajutavad, kui mainstream teatri omad, mille korduvad
motiivid ja detailid on meile nii harjumuspärased, et oleme
hakanud nimetama seda tsementeerunud kogumit teatritraditsiooni
vundamendiks.

I.I.I JUURED
Audiovisuaalse tehnoloogia kasutamist on uurinud Anu Allas oma
1999. aasta bakalaureusetöös „Teater meediaajastul: kujutis ja
kohalolu. Film ja video Eesti teatris 1967-1999“ (Eesti
Kunstiakadeemia). Allase uurimuse võtab sümboolselt üle Evelyn
Raudsepp, kel valmis 2013. aastal Tartu Ülikooli Kirjanduse ja
Teatriteaduse osakonnas bakalaureusetöö „Tehnoloogiline teater
Eestis 1996-2013“. Mõlema oluliseks ühenduspunktiks on Peeter
Jalakase Von Krahli teatris etendunud „Eesti mängud. Pulm“ (1996)
ja „Libahunt“ (1998).
Esmakordselt võttis termini „tehnoloogiline teater“ kasutusele
Andrus Laansalu, kes kaitses 1998. aastal ajalehes Postimees
Peeter Jalakase Von Krahli teatris etendunud „Libahunti“ öeldes,
et „Libahunt“ on ühemõtteliselt tehnoloogiline teater ja sellena
tuleb temast ka rääkida (Laansalu 1998: 15). Peeter Jalakas oma
uusmeedia valdkonda liigituvate väljendusvahenditega elavdas
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arutelu tehnoloogia ja teatri vaheliste suhete üle, kuid miskit
suurt ja defineerivat meediakajastuses ei tekkinud.
Aastal 2000 võttis Andrus Laansalu ellukutsutud rühmitus
Lendav Hollandlane üle Tartu Teatrilabori, mis oma olemuselt oli
projektiruumina toimiv platvorm uuenduslike etenduskunstide
arendamiseks. Aasta hiljem tuli Tartu Teatrilabor välja
etendusega „Uus Elysium. Une luup“. Selle kohta ilmus
teatriajakirjas Lava iseendaga-intervjuu vormis Laansalu
seisukohavõtt, kus ta tõstatas enesele küsimuse, kas tegu on
tehnoloogilise teatriga ning kas ta üldse teab, mis on
tehnoloogiline teater. „On jah. Ja ma ei tea. Kui teaksin, poleks
põhjust seda teha. Ma eelistan mõelda teatrist kui protsessist,
mitte kui vormistatud tootest. „Uus Elysium“ on hüpe sellesse,
mida veel pole, ja tehnoloogiline teater on tema löögivedru ja
lennunahk (Andreas W 2001: 6).“ Lavastus teenis välja soovitud
poleemika ning selle kohta ilmus mitmeid artikleid eri
väljaannetes. Esimesena pakkus tehnoloogilise teatri mõiste välja
Ott Karulin ajalehes Sirp. „See on teater, mis lisaks
klassikalistele teatri vahenditele – näitleja ja tema
väljendusvahendid; lava-, heli- ja valguskujundus – kasutab ka
kõikvõimalikku tehnikat kuni selleni välja, et masinast ja selle
funktsioonidest saab omaette tähendustasand ja märgisüsteem, mis
paralleelselt klassikaliste vahenditega edastab lavastuse ideed,
meeleolu, ka lugu (Karulin 2002: 15).“ Kui seda sama mõtet edasi
arendada, siis võiks öelda, et tehnoloogilise teatri puhul on
tegu südamestimulaatoriga. Kui lülitada välja stimulaator, võib
seiskuda ka süda. Tehnoloogia on nii oluline vahend info ja
ideede edastamisel, et kui see eemaldada, vajub kogu
konstruktsioon kokku. Ka inimkeha on tugev vaid tänu skeletile.
Skelett on kui tehnoloogia ja inimene sellele kinnituv
lihasmass. Kui eemaldada etendusest skeletina toimiv
tehnoloogia, vajub ka kõige tugevam lihaskond üheks suureks ja
vormituks lödiks tombuks põrandal. Lavastus, mis ei saa
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eksisteerida ilma tehnoloogilise panuseta, olekski sellises
käsituses tehnoloogiline teater.
Olulise defineeriva mõtte on välja käinud Taavet Jansen oma Tiiu
Laksile antud intervjuus, kes küsitles teda Kanuti Gildi SAAL´is
2008. aastal etendunud soololavastuse „It´s nothing really“
raames. Jansen väitis, et see on tema duett ruumi ja tehnikaga,
kusjuures tehnika (k.a. heli ja valgus) ei ole muude elementide
esiletõstmiseks ja võimendamiseks, vaid on tantsijaga võrdsel
tasandil (Jansen 2008a: 16). Sarnase mõtte käis ta ka välja päev
hiljem Postimehes ilmunud intervjuus, kus ütles, et kui
tavaliselt on tehnoloogia peidetud selleks, et laval inimest
esile tuua, siis siin lavastuses („It´s nothing really“) on
tehnoloogia ja inimene võrdsed. Võiks isegi öelda, et mina olen
tagaplaanil, tehniku rollis (Jansen 2008b: 18). Sarnase idee
sõnastas 2008. aastal ka Laansalu: „Tehnoloogiline teater
kasutab kõiki oma komponente nagu võrdse olulisusega kihte?. See
on horisontaalne kontseptsioon, komponentide aktiivsused ilmuvad
ja taanduvad, lülituvad sisse ja välja, aga ükski neist ei ole
kunagi teise dekoratsioon. Seda on kõige lihtsam mõista
polüfoonia ideed kasutades. Kõik liinid on võrdselt olulised, ei
ole ühte peateemat. Horisontaalide sulamine moodustab teose koe
(Andreas W 2008: 44).“

I.I.II MULTIMEEDIA/TEHNO – MULTIMEEDIA VS TEHNO
Teatripraktikas on ringlemas tehnoteatrile ka üsna lähedane
termin „multimeediateater“. Väga paljud asjad kattuvad: analoogja digitaalmasinate kasutamine, keha ühendamine tehnikaga, enese
väljendamine läbi tehnofiltri. Multimeedia etendused, nagu ka
selle nimi viitab, haldavad endas paljusid eri meediume, millest
enamus on otseselt seotud tehnoloogilise eneseväljendusega. Need
on liidetud lavastusega selle ülesehitamise protsessis, et
toetada ning avada tolle sisu. Siinkohal tuleb sisse ka peamine
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erinevus. Kui multimeedia vahendid on põhiliselt lavastust
toetavas rollis, siis tehnoteatris on masinad ja küberneetika
peaosas ning inimese roll taandub kõrvalossa või tagaplaanile
(Raudsepp 2013: 28). Tehnoteatri irdumine traditsioonilisest
teatrist meenutab kohati elektroonilise muusika teket, mille
puhul on samuti inimene tõrjutud masina varju. „Elektrooniline
muusika tõrjub kõrvale ettekandja – solisti ning kollektiivi
(orkestri)“ (Soomere 1969: 35). Eriti teravalt tuleb see võrdlus
esile küberneetilise teatrikeele puhul, kus laval toimivad
masinad on eelnevalt programmeeritud ning inimese füüsilist
sekkumist etenduse käigus praktiliselt pole. Heal juhul on
märgata kusagil nurgas arvutikuvari kumas pingsalt keskendunud
inimest, kes hoiab sündmuste käigul pilku peal ja vajadusel
improviseerib vastavate programmidega. Teatrietendus meenutab
vormilt VJ ja DJ setti öisel reivil. Tehnoloogia tehnoetenduse
määrajana kontrollib selle osiseid, luues näiteks atmosfääri,
narratiivi või nende sümbioosi, kontrollides ka selle tulemi
kulgu koos võimalusega etenduskomponente muuta või peatada.
Sealjuures on tehnoloogia samuti võimeline pakkuma iseseisvat
esteetilist naudingut (Raudsepp 2013: 28). „Kuid isegi kui arvuti
annab meestele ülesandeid, isegi kui arvutid on üle võtnud meeste
igipõhised ülesanded, isegi kui arvuti vastu ei ole mingit
kaitset, ei saa ju mööda vaadata tõsiasjast, et nuppu vajutab
ikkagi inimene“ (Laks 2008: 13).
Oluline vahe tekib sisse ka selles, et multimeedia etendus eeldab
oma ülesehituses kasutatavate meediate paljusust. Tehnoteater
võib olla üles ehitatud vaid ühele motiivile. Näitena võiks tuua
Daniel Wurtzeli 2009. aastal tehtud installatsiooni „Magic
Carpet“, mida saaks nimetada ka tehnoteatri etenduseks ning
sarnast kujundit on kasutanud ka MIMproject oma Kunstihoone
näitusel, kus oli ehitatud mehaaniline teatriruum. „Magic
Carpet“ koosnes ühest kergest riidekangast ja seda ringina
piiravatest ventilaatoritest, mis erineva intervalliga sisse ja
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välja lülituvad. Ventilaatorite tuulest mõjutatuna tõuseb riie
õhku ja sooritab hingematva koreograafia, milleks inimkeha
võimeline pole. Huvitav on märkida, et esmakordselt kuulsin
sellest installatsioonist tantsija ja koreograaf Kaja Lindalilt,
kes käsitas seda kui üht kaunimat tantsuetendust, mida ta on
näinud. Punane riidetükk selles etenduses/installatsioonis on
tõesti väga hingestatud ning oleks keeruline seda
personifitseerimata vaadata. MIMproject kasutas enda etendustes,
mille lavastuseks kuulutamises ei ole siinkohal kahtlust, kaht
õhukeset foolimit meenutava materjali tükki, mis ventilaatorite
poolt õhku tõstetuna hakkasid omavahel klassikalise
balletimuusika saatel suhtlema. Piisab ühest robotist või
robotite grupist, valgusti ja kõlari kombinatsioonist, vanade
arvutikuvarite kuhjast. Leidliku ja eneseteadliku lähenemise
puhul piisab sellest täielikult, et luua toimiv ja huvitav
tehnoteatri etendus.

I.I.III TEATRIKRIITIKA
Siinkohal on paslik parafraseerida Laansalu, kes oma varasemale
loomingule tagasi vaadates tunnistas, et on olnud liialt
vastutulelik traditsioonidele. Tehnoteatri žanrit on kriitikud
seni arvustanud teksti ja näitleja kaudu. See tähendab, et neil
puudub taust ja vastukaja pole olnud adekvaatne (Vaher, Andreas
W, Tomberg 2003: 104).
Kuid kas see on pelgalt halva kriitika pareerimine demagoogilise
mõõgaga? Kas tehnoloogilise teatri alustalad on ehitatud
sedavõrd teisest materjalist, et traditsioonilise teatri koprad
neist läbi närides oma hambad murravad? Siinkohal sooviksin
täpsemalt käsitada probleeme, mis löövad lõhe tehnoteatri ja
kriitikute vahele. Nagu ka hiljem veel välja tuleb, on
tehnoteater peaasjalikult füüsilise teatri valdkonda kuuluv
nähtus ja opereerib visuaalse teatri märgisüsteemiga. See
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tähendab, et sõna osatähtsus on praktiliselt eemaldatud või
kärbitud vormi, kus see ei ole enam peamiseks info edastamise
vahendiks. Vahel annab see üksikuid märksõnu, veel enam
eksitavaid vihjeid ning peamiselt moonduvad sõnad abstraktseks
heliliseks massiks, millel on rohkem ühist taustamuusika, kui
verbaalse eneseväljendusega. See võimaldab seada esikohale
füüsilise tegevuse ning võtta kasutusele märgisüsteemid, mis
muidu mattuksid verbaalse info alla. „Kui inimene ütleb kas või
üheainsa sõna, kaasneb sellega suur seoste voog. Kui valgus
paistab silma või kui bass võtab seest õõnsaks, siis muidugi
kaasneb ka nende läbielamistega seoste voog, kuid tähendus ei pea
tingimata ennast sellele mänguväljakule vedama. Tehnoloogilist
teatrit on võimalik vastu võtta frontaalsemalt, füüsilisemalt...
...Biosemiootikud arvavad juba ammu, et inimene on oma keelelise
märgisüsteemiga liialdamise tõttu kaotanud tundlikkuse paljudes
teistes märgisüsteemides liikuvate sõnumite suhtes.
Tehnoloogiline teater otsib võimalusi haarata sidestusprotsessi
ka teisi märgisüsteeme, sest tegelikult on meil neid teisi
märgisüsteeme ka vaja (Laansalu 2010: 19). Seetõttu on vägagi
loogiline, et tehnoteater hoiab ennast kohati nüüdistantsu külje
alla. Minu arvates on see suuresti selle pärast, et tantsupublik
on juba harjunud abstraktsete vormide vaatamisega, sarnase
informatsiooni vastuvõtmisega, sünteesimisega ja järelduste
tegemisega. Nende jaoks on need kaks kraavi kallast omavahel
piisavalt lähestikku, et pääseb kuiva jalaga üle, samas kui
traditsioonilise teatri vaatajad kipuvad kohati ära uppuma. See
ei ole kriitika kummagi suhtes, halvusutus draamateatri
austajate ja kriitikute aadressil. Minul isiklikult tekib sama
lõhe kohati sõnateatri jälgimisega. Kuna tegelen igapäevaselt
füüsilise teatriga, ei ole ma teinud piisavalt tööd, et opereerida
suuliselt edastatava teksti eri tasandite ja filtritega. Kui
vaadata draamaetendust kui nüüdistantsu, jääb tahes-tahtmata
mulje viletsatest tantsijatest, kes peavad oma loomingulisi
puudujääke lobisemisega kompenseerima.

22

On selge, et draamat ja tehnoteatrit ei saa hinnata samade
kriteeriumide alusel. See oleks sama, kui hinnata gepardit ja
ahvi selle järgi, kumb elegantsemalt, läbimõeldumalt ja
efektiivsemalt puu otsa ronib. On sulaselge, et gepard saaks
üpris suure halvakspanu osaliseks ja hinnanguliselt pole tegu
eriti andeka loomaga. Kui sättida nad mõlemad võidu jooksma, on
suure tõenäosusega tulemuseks eelnevalt hindamisskaalal kõrged
punktid teeninud ahvi verine ribadeks kistud ja viimaseid
motoorseid lihaskrampe pilduv korjus. Nii nagu on võimatu
tõlkida samade parameetrite järgi Dōgeni zen-budistlikku
mõistukõnet ja Heideggeri filosoofilisi käsitlusi, nii ei saa ka
draamateatrit tehnoteatriga samadel alustel tõlgendada. Olles
maastikul oma juuri juba 20 aastat pinnasesse ajanud, on selle
sõnavara saanud peavoolule vastuvõetavamaks ja omasemaks. Üha
rohkem on ka peavoolu teatris märgata videoprojektsioone, mis
olid tehnoteatri üheks põhiliseks lavastuse komponendiks. Ikka
käivad eksperimenteerijad ees, konservatiivid järgi ning ka
kriitikud on jõudnud rongi peale.
On oluline märkida, et tehnoteatri aluseks pole üks end ajalukku
raiunud tähtteos, mis pani aluse kogu järgnenud liikumisele,
vaid areng kulges ühtlase protsessina. See, mida
üheksakümnendate lõpus tegijad ka ise sõnastada ei osanud, on
leidnud ajaga märksa selgema vormi. Ühise range kontseptsiooni
loomist on takistanud ka see, et arenguprotsess alles käib. Kui
nö lasteaed ja algklassid on juba läbitud, siis puberteet möllab
alles täiel rinnal. Kombatakse piire, manipuleeritakse
publikuga, otsitakse oma identiteeti. Fuck the system!!!!!

Steampunk! Cyberpunk! What ever motherfuckin punk! Klassikaline
mainstream on pask ja garaažis tehtav bänd lööb ka kõigil
naabritel kõrvad lukku. Pole siis ime, et kriitikutel närv
mustab. Kui arvestada, et tehnoteatri termin on ametlikult
kõigest 16 aastat vana, siis on võrdlus puberteediga igati paslik
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ja eneseleidmisel tehtavad vead tuleb lihtsalt hiljem selgeks
klaarida.
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II.I KEHA

II.I.I KEHA TEISTE EES
Saal on hämar. Inimesed sisenevad uksest ning kogunevad kaares
lava ümber. Laval on asjad, mille funktsiooni keegi aimata ei
oska – anonüümsed asjad. Seejärel ilmub lavale tööriist. See
tööriist hakkab tegema tööd. Wikipeedia sõnul on töö füüsikaline
suurus, mis kirjeldab olukorra muutmisel tehtavat pingutust
ning võrdub jõu ja jõu mõjul liikunud keha nihkevektori
skalaarkorrutisega. Kui kehale mõjub jõud ja keha selle jõu mõjul
liigub, siis teeb see jõud tööd. Töö kaudu saavad asjad endale
elu. Tööd tehakse tööriistaga. See tööriist on mu keha. Vasar või
relakas ununevad alati töökoja teise otsa. Vajalik raamat jääb
maha. Keha on raske maha unustada, kui just ei õnnestu kogeda
astraalrännakut. See tööriist ja uurimisobjekt on alati kaasas,
tuttav ning püsiv. See pakub piiramatuid võimalusi arenemiseks
ning süüvimiseks. Kuigi ma lahkan verbaalse eneseväljenduse
probleeme rohkem muudes peatükkides, ei saa ma ka siin sellest
teemast üle ega ümber. Mul ei ole midagi sõna ja teksti vastu.
Armastan rääkida, lugeda ja kirjutada. Hindan väga häid
kirjutisi ja inimesi, kes suudavad hästi kirjutada. Samas, mida
rohkem ja vahetumalt ma huvitun teatrist, seda kaugemale
triivin draamast. Niipea, kui laval tuuakse sisse sõna, läheb aju
just kui neuro-digitaalsele unerežiimile. Miks nii? Tajun kohati,
et sõna edastab laval sedavõrd palju informatsiooni, ütleb ette,
mida ning kuidas vastu võtta, et kaob ära vajadus eriliseks
ärksuseks. Kujundlik teater tekitab tunde nagu kõnniks pimedas
metsas plinkiva taskulambiga. Iga heli võimendub, saades kümneid
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tähendusi, luues sadu võimalikke põhjendusi, mis eemalt prõksuva
heli vallandada võis. Kokkupuude teadmatusega mõjutab
närvisüsteemi ja suunab vaataja üha enam tähelepanu pöörama
nüüd-just-ja-praegu toimuvale oleviku-hetkele. Vaataja ei ole
üksnes tarbija, kes võtab saalist kaasa talle ette söödetud info,
loo, moraali, vaid lahkudes on tal see, mis sai etendusele
varasemalt kaasa võetud. Laval toimuv on päästik, kood, algoritm,
muster, väetis, muutuja, mis vaatajas eneses peituvat stimuleerib.
„Kaasaegses kujundlik-visuaalses teatris ei anta mingeid
retsepte. Ta annab retseptide koostamise ja asjade üle otsustamise
iga vaataja enese hooleks. See toetub vaataja fantaasiale palju
enam, kui kindlapiiriline teater, kus kõik on ära seletatud ja
õpetussõnad peale loetud“ (Pepeljajev 2005).

II.I.II KEHA ON PIIRITLETUD AINEHULK, MIDA ISELOOMUSTAVAD
GEOMEETRILISED MÕÕTMED JA MASS
2014. aasta kevadel veetsin 6 kuud vahetusüliõpilasena Rootsis
Dals Långedi linnakeses, kus asub Göteborgi Ülikooli filiaal HDK
Steneby, mis annab kõrgharidust kolmel erialal: tekstiil,
mööblidisain ja metallikunst. Selle linnakese 1000 elanikku on
suhteliselt hajusalt laiali jaotunud ning Wikipedia sõnul on
tegu Rootsi kõige viljakamate muldadega piirkonnaga, kuid
kahjuks polevat seal kedagi, kes maad hariks. Dals Långed vastas
igati bändi „HU?“ laulule „Depressiivsed Eesti väikelinnad“. Kui
sotsiaalne struktuur välja jätta, on tegu ühe idüllilisema
kohaga, kus ma viibinud olen. Mööda mäenõlva lösutavate
hoonetega kool, mille jalamil loksus järv vastu paadisilda ning
teisel pool järve on järgmine mägi ja mäe taga on järgmine järv
ning järve taga on järgmine mägi. Sedasi võis rännata
kilomeetrite kaupa märgates vaid üksikuid punaseks võõbatud
maamajakesi. Ümber majade jalutasid kabehirved ja rebased, kes
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oskamata inimest karta, võisid aeg-ajalt tulla üpris lähedale
uudistama. Kui ma parajasti koolis tööd ei teinud, turnisin mööda
ümbritsevaid kaljunukke ning maadeavastajana vallutasin üha
uusi ja uusi tippe, andes neile oma nimed ja muutes sedasi
maastiku „enda omaks“. Harva kohtasin oma rännakutel inimesi,
kuid osad loomad muutusid isiklikeks tuttavateks, keda võsavahel
tervitada sai. Olles mäetipu vallutanud, siis ma lihtsalt istusin
ja vaatasin kaugusesse tunde ja tunde. Ainsaks kellaseieriks
päike, mis minu istumisest suurt ei hoolinud ning end teise
künka külje peale veeretas. Siis pidin tõusma ülesse, paar
meetrit kõrvale astuma ja uuesti maha istuma. Tühi pilk
tühjusesse võis jätkuda. „Niisama istumine annab iga teo või
mõtte ümber ruumi juurde. Ei ole ainult Pavlovi refleksile üles
ehitatud olend, kellel igale sõnale järgneb reaktsioon ja igale
ihale selle iha rahuldamine“ (Allik 2008). Kui olin sedasi pool
aastat vahelduva eduga vaikides tööd teinud ja mägedes
mõtisklenud, leidsin enesega sarnase loo Jaapani zen´i õpetusest.
See lugu rääkis mehest, kes leidis endale õpetaja ja läks
mägedesse istuma. Zen´i praktika tähtsaimaks osaks võikski
nimetada istumist omaette vaadates kaugusesse ja vaikida.
Muidugi võib istuda ka oma kodus ja vaadata elutoa seina, aga
see pakub märksa vähem rahuldust. Kui see zen´i loo mees jõudis
mägedesse, tundus talle, et teda ümbritsevad mäed on lihtsalt
mäed. Ta istus veel kaua aega, kuni ühel hetkel saavutas ta
läbimurde ning arvas, et on jõudnud asjade olemuse tuumani. Ta
teatas oma õpetajale, et mäed ei ole lihtsalt mäed, need on miskit
erilisemat, miskit rohkemat, midagi muud kui lihtsalt mäed. Kuid
vaatamata oma avastusele istus ta edasi. Istus sedasi kümneid
aastaid ja tasahilju hakkas ta mõistma, et mäed ongi tegelikult
lihtsalt mäed. Kuid ta oli ära teinud terve ringi. See esialgne
„mäed on mäed“ ei ole sama, mis viimane „mäed on mäed“ (Allik
2012). Kuid minu istumised ei olnud veel istutud. Sedasi tundide
viisi erinevate küngaste tippudel istudes hakkasin peas
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voogavaid mõtteid kirja panema. Järgnev katke on ülestähendus 3.
aprillist 2013.

Kes ma kurat olen?
Päev päevalt tunnen, kuidas ma ennast laiali lammutan. Eestis
olles polnud sellega probleemi. Niipea, kui mul tekkis küsimus
„kes ma kurat olen“, oli mul samal ajal kümneid teisi olulisemaid
küsimusi nagu näiteks „kuidas ma jõuan oma tööd Itaalia
näituseks valmis“ , „kas mul jätkub raha, et üür ära maksta“, „kas
ma panen mustade teksadega kokku kollase või rohelise t-särgi
(teades juba ette, et ma valin kollase, sest mulle meeldib kollane
värv rohkem)“. Nüüd on mul aega ja siin metsade vahel ei pääse ma
küsimuste eest, millised ma ise endale ette söödan. Kes ma kurat
olen?
Ma lammutan end laiali ja uurin igat osa. Käsi. See on minu
vasak käsi. Selle käe nimetissõrmel on kaks armi. Ühe sain siis,
kui ma kooli taga kivi otsas õlut jõin ja teistele muljet tahtsin
avaldada, näidates kuidas ma saapakannaga pudelit oskan avada.
Lõin pudeli kogemata puruks ning klaasikillud tungisid kätte.
Lasin kooli arstil käe kinni siduda. Üks haavadest jäädvustas
end armi näol. Teise armi sain liha lõigates. Noaga pakendit
avades tungis selle ots kätte. Täpselt eelmise armi kõrvale.
Vennad. Käe seljal on arm, mis tekkis sõjaväes, kui vigastasin
seda õppusel käekellaga. Selle kõrval on arm, mille sain
põhikoolis, kui tahtsin näidata klassiõele, kui tugev mees ma
olen ja kui palju valu ma kannatan, kui ta mu kätt küünistab.
Vaprusearm pubekaea lolluse ülistuseks. Üle veenide jookseb
põletusarm, mille sain sepikojas. Selle kõrval arm, mille kinkis
terav plekiserv. See on mu vasak käsi. Mu vasak käsi on raamat.
Täis novelle. Sellel raamatul on teine osa. Teise osa nimi on „See
on minu parem käsi“.
Kõik mu osad on maas reas. Ma vaatan oma osasid. Ma vaatan. Ma ei
ole maas. Ma vaatan maas olevaid asju. Asju. Need on asjad. Minu
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asjad. Ma vaatan neid. Ma ei ole asi. Ma olen see, kes vaatab asju.
Kes ma kurat olen?
Mu keha on masin. See on loodud töötama, vananema ja katki
minema. Mu keha käitub täpselt nagu masin. Kui ma käsin süüa,
siis see sööb. Söök annab jõudu ja masin töötab edasi. Mu masinat
juhivad erinevad ained ja elekter. Kui mu käsi puudutab väga
kuuma asja, siis peajaam annab käskluse see lahti lasta. Mina ei
ütle midagi. Süsteem ütleb. Süsteem töötab väikeste
elektriimpulssidega. Need impulsid liiguvad mööda keha. Kui need
impulsid käsivad jalgadel liigutada, siis need liigutavad. Lisaks
elektrile juhivad mu keha erinevad ained. Kui need ained käsivad
mu kehal olla õnnelik, siis ta on õnnelik. Kui need ained käsivad
mu kehal olla depressioonis, siis ta on depressioonis. Kui need
ained käsivad mu kehal armastada, siis ta armastab. Jah, ta
armastab.
Ma vaatan oma osasid, mis on õnnelikud või depressioonis.
Näljased. Täis jõudu või väsinud. Mu osasid, mis armastavad. Mis
kurat see on, mis vaatab maas lamavaid asju? Salapärane Suur
Vend, kes otsustab ja käsutab. Kes ma kurat olen?
Olen pikalt tundnud lähedust kannatusfilosoofiaga. Hakkan
aimama, mis mulle meeldib kannatuse juures. Oletame, et maailm on
konstrueeritud. Konstruktsioone on võimalik lammutada ja taas
ülesse ehitada. Kannatus lammutab. Lõhub inimese
konstruktsioone. Pärast kannatust avastad sa end istumas tükkide
keskel. Näen end väikese poisina elutoa põrandal keset
mänguklotse ja konstruktoritükke. Pärast kannatust on sama
tunne. Sa istud üksi keset tuba. Ümber ringi on tükid. Tükid
sinust endast ja ümbritsevast. Ülesanne on ehitada tervik. Luua
ideaalne konstruktsioon. Olen iga kord ebaõnnestunud. Uued ja
uued kannatused lammutavad mind taas algosadeks. Taas monteerin.
See hoiab ringlust toimimas. Kas kannatust on võimalik peatada?
Luua enda ümber ideaalne konstruktsioon inimestest, asjadest ja
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vaadetest? Konstrueerimise eesmärk tundub olevat luua ideaalne
tervik. Süsteem, mis mitte ei lammutu, vaid hoiab ennast töös.
Perpetum mobile. Ehitades igiliikurit jõuan ma alati punkti, kus
olen valmistanud järjekordse Jean Tinguely end ise hävitava
masina.
Ehk on kannatus inimeseks olemise üks algkomponente?
Programmijupp inimarvutis, mis hoiab süsteemi töös. Veider
raskesti dešifreeritav kood. Veateade, nagu kunstlikult
poliitiliste jõudude poolt ühiskonda istutatud majanduslangus
või kriis, et taas lihtsustada arenevat struktuuri. Vastasel
korral muutuks struktuur liiga suureks ja keeruliseks. Selle
haldamine oleks võimatu.
Error, error.
System falling down.
Restoring your computers last actions failed.
Setup is Preparing your computer for the first use.
Welcome to the Windows 7.
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II.II HELIDE OLEVIKULISUSEST JA KEELE AJALOOLISUSEST

II.II.I OLEVIKKU KOHALEJÕUDMINE
Hakkasin enese kohaloleku ja oleviku momendi peale rohkem
mõtlema ühel hommikupoolikul Rootsis vahetusõpingute ajal. Tol
hetkel tabas nö hetk või olevik mind sedavõrd tugeva hoobiga, et
ei saanud sellest kogemusest kuni õhtul uinumiseni lahti.
See juhtus nii, et pärast hommikusööki kallasin endale tassi

kohvi ja hakkasin kooli poole minema nagu ma tegin seda igal
hommikul. Vaatasin õuest läbi akna oma tuppa. Akna all kasvasid
oranžid ja lillad lilled. Vaatasin neid. Seal samas olid tärkamas
ka mingid valged ülaste moodi tundmatud lilled. Mingil veidral
kombel tekitasid need minus härdust. Lõunane soe päike soojendas
nii mind kui ka taimi. Mõtlesin, et toas oleks kindlasti
talumatult palav juba praeguseks. Tundsin, et mulle meeldib seal
seista ja päikese käes lilli vaadata. Lihtsalt vaadata. Ilma
taustsüsteemita. Ilma mineviku ja tulevikuta. Ilma tee ja
sihtmärgita. Tajusin, kuidas ma olen olevikust võõrandunud.
Töötan palju mineviku ja tulevikuga, kuid olevik on vaid
märkamatu vaheetapp nende kahe vahel. Vahend jõudmaks
minevikust tulevikku.
Millal ma viimati elasin täielikult oleviku nimel? Ma arvan et
see võis olla suvel, ajal mil käisin veel lasteaias. Elasin siis
hallis kolmekordses paneelmajas. Selle kõrval oli veel teine –
kollane. Neid maju ümbritses kõrge hekk. Või noh, mitte just nii
kõrge, aga piisavalt, et toona moodustada vankumatu „Berliini
müür“ muinasjutumaa ja tänava vahele. Seal muinasjutumaal ei
olnud ühtegi puud. Vähemalt minu jaoks. See, mida ma hetkel
vaatan kui kastanipuud, oli siis piraadilaev koos kajutite, teki
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ja mastiga. Päeviti veetsin enamuse aega laevas. Rohelised purjed
katsid laeva täielikult, muutes selle tihtipeale ainsaks kohaks,
kuhu põletavate kiirte käest põgeneda. Suvel saadeti mitmed
lapsed maale vanaema juurde. Mind ei saadetud kuhugi. Mina
olingi nö „maal vanaema juures“. Ma elasin seal. Teised lapsed
saadeti hoopis siia ja suveks kogunes alati kamp kokku. Algas
periood, mida võiks kirjeldada kui terviklikku ajatut olevikku.
Polnud eilset, tänast ega homset. Oli päike, kiiged ja
piraatilaev. Vahel pidi lihtsalt söömas käima. Muidu sai vanaema
kurjaks. Ja pärast seda läks ajatu aeg samas ajatus tempos edasi,
kuni ühel hetkel sai suvi läbi ja tuli tagasi lasteaeda minna.
Mängukaaslased sõitsid koju ning hangunud kellaseier hakkas end
taas aeglaselt ringi vedima.
Sel hetkel ühika akna all seistes tundsin, et olen kaotanud
aastaid olevikku. Piraadilaev ei seisa enam vankumatult sadamas,
vaid sinna asemele on kukkunud seeme, millest idanes kastanipuu.
Lihtsalt üks kastanipuu nagu temataolisi veel tuhandeid
eksisteerib. Kõik vastamas bioloogilistele tunnustele, mis
võimaldab sellele anda ühine nimetaja ning kirjutada raamatusse.
Raamatusse, mis on samuti valmistatud puust. Second-hand puu.
Sissetallatud rada maja ukse juurest ei vii enam kiige poole,
vaid juhatab mööda asfaltteed otse väravast välja. Päike on
muutunud kellaks. Ajanäitajaks, mille baasil konstrueeriti
tiksuv seinakell. Soojad kiired on stiliseeritud kaheks tuimaks
tehnoloogiliseks kiireks, mis ei pane enam musta mulda rohuga
kattuma, vaid inimesi muretsema, et nad võivad tulevikku hiljaks
jääda.

II.II.II TULE EILE MEILE JA VÕTA HOMNE AJALEHT KAASA
Aga mis see nii kättesaamatu ja ebapüsiv „olevik“ siis on? Ma ju
elan siin ja praegu. Püsivalt ühes ajahetkes nagu paadiga
ajaloomeres, kus ees on tühi ja täitmata veteväli ning ahtris
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vahutavad lained. Või olen ma ikka paadis? Tuletades meelde
Marina Abramovic´i (2013) õpetussõnu noortele kunstnikele, siis
inimene, kes seistes ühe koha peal mõtleb samal hetkel järgmise
liigutuse peale, pole sel hetkel enam oma olemuses kohal (inglise
keeles on selle kohta isegi parem väljend „present“). Abramovic´i
sõnul, olles ühe koha peal, ei tohi mõtelda järgmisele sammule.
Järgmine samm peab sündima keha ja vaimu koostööst. Vastasel
momendil kaotad kohaloleku momendi.
Kuid olevik võib olla samuti füüsikaline termin. Põhikooli ajast
meenuvad graafikud, kus kaks telge X ja Y moodustasid objektide
ümber taustsüsteemi. Tihtipeale oli üheks telje parameetriks aeg.
Objekt liigub läbi ruumi punktist A punkti B. Selle objekti
olevik on samuti punktiga graafikul märgitud. Kas ka inimene,
kes läheb õhtul töölt koju, on samasugune punkt graafikul. Jah,
on küll, aga samas absoluutselt ei ole. See objekt, kes graafiku
järgi peaks parajasti Kopli trammis Kalamaja poole sõitma, on
hetkel tegelikult hoopis õhtuste uudiste ja praekartulite
juures. Siis ta on korra hommikuse õnnetuse juures, kui oleks
pimesi üle tee joostes auto alla jäänud. Siis on ta naise juures
voodis. Siis hetkeks trammis haisva kodutu kõrval ja jälle naise
juures. Kuidas see võimalik on? Füüsika õpikust tuttav graafik
on omadega segaduses.
Eesti päritolu teadlane Endel Tulving on kinkinud maailmale
mõiste „kronesteesia“, öeldes ise selle kohta, et üks kõige
märkimisväärsemaid võimeid, millega loodus on inimest
varustanud, on tajuda aega, milles eksisteerime “ (Kändler 2010:
123). „Inimesel on ainsa liigina maailmas nö kronesteetiline
potentsiaal. Võime hoida oma kujutlusvõimes pilti iseendast ning
nihutada seda ajas edasi ja tagasi. Võime luua oma peas
väljamõeldud mineviku ja väljamõeldud tuleviku. Väljamõeldud
seetõttu, et me tegelikult asetseme ühes kindlas ajalises punktis
ning selles punktis ei ole meil enam minevikku ja pole veel
tulevikku. Ometigi opereerime me nende kategooriatega, kui
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millegi eksisteerivaga, kuigi füüsilises ruumis ei eksisteeri
neid ühelgi hetkel. Niipea, kui me kuhugi saabume, on tulevik
sealt juba läinud ja niipea kui me sealt lahkume, pole enam
minevikku. Ometi suudame me oma keelelisi mehhanisme kasutades
sellise konstruktsiooni luua. Ja see ongi see koht, mis eristab
inimliigi tegutsemist ülejäänud loomaliikide tegutsemisest.
Seetõttu on inimene just kui ajas hajali. Tänu sellele saab
inimene astuda nö reaalsest ajast välja. Me asetame oma
raskuspunktid teistesse kohtadesse ja oleme pidevalt ajaga
hõivatud. Planeerime seda. Kuna ülejäänud loomad seda ei tee,
siis nende viibimine ajas kohal on teistsugune. See on füüsiline.
Tänu keelevõimele oleme me tegelikkusest välja visatud. Seda ei
tasu võtta metafoorse väljaviskamisena vaid sõna otseses mõttes
välja viskamisena. Loomadena oleme me samuti füüsilise maailmaga
kontaktis ja allume selle reeglistikule, mis füüsiline ruum meie
ümber konstitueerib. Kuna me oleme tänu oma keelevõimele loonud
teise, võiks öelda lausa, et hallutsinatoorse reaalsuse, siis
selles hallutsinatoorses reaalsuses me kogu aeg rebime end
füüsilisest ruumist lahti. See on see koht, kus me opereerime
tõlgendustega. Kõik selle informatsiooni, mis me reaalsusest
saame, asetame oma tõlgenduse mustrisse. Omamoodi muudab see meid
ajaliseks ja ka aeglaseks otseselt füüsilisel ja vaimsel kujul“
(Laansalu 2013).
Kuid kuidas see on seotud minu magistritööga? Nagu ka eelnevalt
tehnoteatrit käsitlevas peatükis välja tuli, on tegu füüsilise ja
visuaalse teatrivormiga. See tähendab, et peamiseks
eneseväljenduse vahendiks on visuaalne keel. Juba varakult
seadsin endale lavastust #ERROR #CORPUS #MACHINA üles ehitades
piirangu, et ei kasuta kordagi rohkem sõnu, kui sissejuhatav
tekst. Kui üks eesmärkidest on jälgida keha ning masinate

error´eid, siis nende vigade paremaks visualiseerimiseks ja
markeerimiseks otsustasin luua seadeldisi, mis neid
kõrvalekaldeid esile manavad nö oleviku masinaid. Vidinad või
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süsteemid, mis võtavad kehalt tekkiva võnke ning moondavad selle
heliliseks impulsiks. Milliseks need seadeldised lõpuks vormuvad,
näeb alles etendusel või hiljem magistritööle lisatavalt
videofaililt. Olen plaaninud luua situatsioone, mis paneksid
keha erinevate pingete alla. Pingest vabanemiseks on keha
sunnitud iseseisvalt vastu võtma otsuse liigutada. See ei tulene
teadvuse poolt ette söödetud signaalist, vaid pigem organismi
motoorsest käitumisest. Nagu ma ennist mainisin, siis ma väldin
verbaalset eneseväljendust. Teadvuse eesmärk on verbaalse info
protsessimine. Meie liigutused ja tajud aga pole seotud verbaalse
mõtlemisega. Neid ei juhi teadvus. Need on miski, mida juhib see
sama olevikuline mehhanism, mis ka loomi. Annab kehale tagasi
tema loomalikkuse, röövib mineviku ja tuleviku. Sunnib teadvust
toime tulema olevikus. Kristjan Piirimäe sõnul on teadvus üldse
väga väikese arvutamisvõimega jubin. Kui koostada 10
minutilisest jutust arvutis stenogramm, on selle mahuks umbes 10
kilobaiti, aga sama 10 minutit videofailina 100 megabaiti. Vahe
on 10 000 korda. See visualiseerib hästi, kuidas verbaalne info
on visuaalsest 10 000 korda hõredam (Piirimäe 2013). Seetõttu pole
minu eesmärgiks suunata oma tegevust hõredale teadvuslikule
vastuvõtule, vaid haarata visuaalse eneseväljendusega kaasa ka
vaatajate loomalikud instinktid, mis on juhitud mitteteadvusliku
meele poolt. See on kohene põhjus-tagajärg reaktsioon nagu käega
sepikojas kogemata kuumast rauast kinni haaramise puhul.
Materjal lendab sedamaid maha, kui kuumus murdosa sekundiga
läbi närvide ajju teate saadab. Ei tahaks ettegi kujutada, kuidas
keha juhiks teadvuslik meel. Kõigepealt üllatuks, et mis see
imelik asi käes on, mis naha sedasi kärssama paneb. Seejärel
jõuaks järeldusele, et tõenäoliselt pole selline kärssamine käele
eriti kasulik ja lõpuks oma 10 000-kordse aeglustusega jõuaks
pärast häid ja halbu külgi läbikaalunult otsusele, et vistiti
oleks mõistlikum see tagasi panna. Minu eesmärgiks pole muidugi
mõjutada oma keha või vaatajaid hõõguma aetud rauaga, kuid
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printsiip jääb samaks. Põhjus-tagajärg. Põhjus-tagajärg. Põhjustagajärg.
On suhteliselt ilmne jõuda selle juures ka narratiivini. Heites
välja oma keelest verbaalse märgisüsteemi, taandan ka
järjepidevuselt sidusa loo. Olukord küll oma olemuselt seda ei
nõua, külla aga olevikulisuselt. „Mingis mõttes võib oletada, et
sümbolilise keele kasutusele võtmine võib jääda samasse
ajavahemikku narratiivi kasutusele võtmisega. Narratiiv on
samuti miski, mida inimene kasutab ja teised loomaliigid
teadaolevalt mitte. Hayden White osutab sellele, et perioodil, kus
narratiiv ilmus, vahetati looduslik kord välja sümboolse korra
vastu. Narratiiv andis inimliigile võime ajas edasi-tagasi
liikuda. Konstrueerida oma peas võimalikke maailmu. Samal ajal
läks sellega kaotsi täiuslik loomolemine. See hetkes olemine, mis
loomadel on nii ilmselgelt olemas ja mida inimesel ei ole enam
võimalik pärast sümboliliste märgisüsteemide kasutuselevõttu
enam saavutada“ (Laansalu 2009).
Sedavõrd tuliselt inimliigi toimemehhanisme materdades tekib
küsimus, kas sümbolilise keele väljaarenemata oleks asjad
paremini. Nagu eelnevast johtub, oman palavat poolehoidu
ülejäänud loomaliikide toimemehhanismidele. Kas narratiivitu,
ajaloota hetkolend tähendaks inimese jaoks paradiisi, kust ta
sümbolilise keele tekkides erinevates müütides välja
kihutatakse. Kui inimese kehas ei oleks tekkinud tänapäevaste
tulemusteni juhtinud koodiviga, mis pani aluse verbaalse
märgisüsteemi tekkimisele, siis me arvatavasti ei elaks majades,
ei kõnniks elektrivalgel mööda tänavaid, ei valiks parlamenti, ei
sarjaks Putinit järjekordse demagoogilise vallutusretke eest.
Arvatavasti me ikka veel koguks toitu, sigitaks järglasi,
hoolitseks elupaiga eest. Ehk isegi mataks surnuid. Kogu maailm
oleks rajatud täpselt samadele alustele nagu tänapäeval.
Populatsiooni ei piiraks suured sõjad, taudid ja seadused vaid
loomulik regulatsioon. Ehk oleks meil oidu jagada oma
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elupiirkonda neandertallastega. Paarituda nendega ning panna
alus uut sorti mutantidele, kes tänu ristumisele oleksid
füüsiliselt tugevamad, kiiremad, nutikamad ja vastupidavamad,
kui nende eellased. Kas see oleks parem maailm. Ma ei näe enesel
õigust selle üle otsustada. Ma arvan et sellisel juhul oleks kõik
asjad teistmoodi. Lihtsalt teistmoodi.
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II.III HELI
II.III.I MINU MUUSIKA ALGUPÄRAST

Inimloomusel on veider vajadus luua muusikat. See ei tähenda, et
eksistentsi eesmärk oleks kirjutada elu kõrghetkeks sümfoonia.
Lihtne helikompositsioonide esitamine on pigem kaasasündinud
instinkt. Nagu vastsündinud on võimelised ilma mingi varasema
treeninguta ujuma või rinda imema. Heli tekitamine on esmane
viis andmaks enda olemasolust maailmale teada. Ma olen siin! See
on kommunikatsioon. See on väike beebi, kes annab märku, et on
näljane või mähkmed täis sittunud. See on Pets põhja keeratud
helisüsteemiga bemmis. Ma olen siin. Ma olen olemas. Ma olen.
See on viis maailmaga suhestumiseks. Enda sellesse süsteemi
sobitamiseks. Otsimiseks ja leidmiseks. See on šamaan lõkke ääres
end transsi laulmas. See on psy-trance junkie oma ajulaineid
sobitamas helilainete mustritesse. Kudum, kuhu ta lõimib ka enda
teadvuse niidid, et saada üheks suureks vaibaks. See on kood,
muster. Tegevuskunstnik värvib end valgeks ning hajub ühte
taamal seisva valge seinaga. See on sebra, kes ühtses massis ei
ole enam indiviid, saakloom, lihtne eine. Ta on teised ja teised on
tema. Nad on üks. Mitu tonni ühte suurt sebrat, kellele lõvi
küünised küündimatuks jäävad.
Kiviaegsetel kaljujoonistel on näha inimeste käejälgi. Nad on
võtnud suu täis värvimulda või söepuru, asetanud käe kaljule
ning süljates muutnud selle ühtseks massiks loodusega. Nad on
nüüd teisel pool kivi. Nad on sees. Alice Peeglitagusel maal.
Teisel pool. Ning kõrval alustab šamaan laulu. Ta kordab
kasutajatunnust ja salasõnu. Verbaalset mustrit, millega siseneb
universumi ühisteadvusesse. Access denied! Šamaan jätkab laulu.
Ta muudab mustreid. Kordab. Tulemüüris paljastuvad esimesed
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augud. Need on ta eelkäijate käejäljed. Crack-koodi! Tal on vaja
koodi. Neuro-lingvistiline häkker omab iidset andmebaasi. Oma
sõnadepobinas skrollib ta läbi koodijuppe. Proovib aukudesse
lugematul arvul võtmeid. Väsinud. Higine. Õige võti. Kood sobib.
Reetur on leitud! Šamaan asub tulemüüris programmijuppi ümber
kirjutama. Tetris. Klotsid haihtuvad. Access Granted! Ta on sees.
Ühes hiiglaslikus süsteemis. Kiviaegne häkker on murdnud läbi.
Muutunud tavalisest Word´i dokumendist moderaatoriks. Üks noor
kogukonna liige ootab koopapõrandal lõppu. Ta on prügikasti
tõstetud fail. Šamaan vaatab desktopil ringi. My Computer –
Recicle Bin – Restore – Transport file – Complete. Log Out.
Taaskord on šamaan toonud ühe kogukonna liikme hinge tagasi. Ta
segab kätega koopapõrandal värvimulda ning visandab kogetu
kaljuseinale. Online tutorial guide. Süsteemi sisukaart oma
järglastele orienteerumiseks. Kaasajal läheme neid joonistusi
vaatama. Pildistame ja ahhetame: „Küll nad ikka oskasid ilusasti
joonistada! Mõelda vaid, ise polnud veel õieti ahvist inimeseks
saanudki.“
Loengusaalis istudes leian end pidevalt sõrmedega lauaserva
vastu trummeldamas. Õigemini teised leiavad. Jäta järgi, noh!
Närvidele käib. See on sama primitiivne instinkt nagu ujumine.
Oskus tekitada rütmi. Tunda ära selles erinevaid mustreid, valida
oma lemmik ning lemmikuid kombineerida. Kvaliteet ei oma
tähtsust, olemus omab. Primitiivsete hõimude käitumises saab
täheldada samasuguseid tendentse. Iga piirkonna inimesed
hakkavad looma instrumente materjalidest, mida nad leiavad nö
oma „tagaaiast“. Kui tagaaed on täis bambusvõsa, leiutatakse
instrumendid bambusest. Erinevad viled, ksülofonid, tuulekellad,
parmupillid. Kui tagaaed on savine, valmivad pottide ja muu
keraamika kõrval tõenäoliselt ka viled. Karjas käijad lõikavad
enda viled pajuvõsast, mille kaitse alla nad päikese käest
varjunud on. Kasetohust pasun ja lehmasarv. See on nende tagaaed.
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Minu tagaaed on täis vanarauda. Möödunud aegu meenutavad
teraskonstruktsioonid. Mutta vajunud autokered. Rohu seest
turritavad välja roostes torujupid. Hommikune sudu täidab
hallide betoonplokkidest virnade vahed. Paljud neist paljastavad
armatuurvõrgustike nurki. Kivised kehad, mille liha on luudelt
koorumas. See on minu tagaaed. Betoon ja asfaltkõrb, kuhu olen
nomaadina määratud rändama. Kui ühes kohas toit otsa saab, olen
sunnitud rändama mujale. Otsin sobiva koopa. Betoonplokkidest
karp kaitseb külma, vihma, vägivaldsete sissetungijate ning
avaliku tähelepanu eest. Kui seal aeg otsa saab, liigun mujale.
Et selle keskkonnaga suhestuda, tirin tagaaias roostetavast
hunnikust välja paar raudlatti ja tüki plekki. Keevitan need
kokku ja pingutan peale terastrossid. Olen loonud seadeldise.
Dekodeerija. Masina, mille abiga saan avada end ümbritsevat
keskkonda. Hakkan looma heli.
See heli on peegliks ruumile kus elan. See heli kätkeb endas
naabrusesse rajatavat hoonet, puurtrelli, segumasina kõminat,
tellingute plekist kriginat töömeeste saabaste all. Liiklusmüra,
fooride reguleeritavat süsteemi. Masinlikku sümfooniat, kus
punane, kollane ja roheline taktikepp annavad märku
mootoripööretele, piduriklotsidele, musti suitsupilvi pahvivatele
summutitele, kräuksuvatele järelhaagistele ning närvilistele
signaalitörtsakatele - kuid keegi interpreetidest ei märka
dirigenti jälgida. Rooli taha lubatakse vaid litsentseeritud
muusikuid. Kui pabereid ei ole, saad trahvi. See on
muusikatööstus, kus amatööridele kohta ei jätku ning eksimuse
korral võetakse ajutiselt õigus uueks heliloominguks. Mu
teraspillid on kommentaar diktatuuride vägevusele ning
ülistuslaul kaduvusele, mis need põrguleiutised igaveseks
maamunalt minema pühib, jättes alles vaid hüljatud obeliskid
ning dolmenid, mis tühermaadel minevikku markeerivad. Seisan sel
tühermaal ning otsin silmadega uut materjali loomaks järgmist
instrumenti.
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II.III.II MINU INSTRUMENTIDEST
Olen aus. Ma ei oska ühtegi pilli mängida. Olen õppinud käike
basskitarril, harjutanud parmupilli, paar viisijuppi lihtsatel
vilespillidel ning rütme trummide jaoks. Kuid ma ei valda neist
ühtegi. Võiks öelda, et ma ei valda neid nagu keelt. Nende
sõnavara, grammatikat ja lauseehitust. Rääkimata murretest,
erivormidest või sõnamängudest.
On palju muusikuid, kes nö rikuvad klassikalise pillimängu
reegleid. Kasutavad oma instrumenti tootmaks helisid, mille
esitamine ei ole nende pillide esmane eesmärk. Seda võiks
võrrelda abstraktse maaliga klassikalise kujutava maalikunsti
keskkonnas. Paljud treenimata kõrvad ja silmad peavad taolise
muusika või maali loojaid amatöörideks, soperdajateks. Nendeks,
kes ilusti mängida ei oska ja seetõttu mingit soga toodavad. Hea
abstraktse maali eelduseks on kõrgel tasemel klassikalise
maalitehnika valdamine. Suurepärane värvi ja vormi taju. Tundlik
kompositsioon. Sama võib öelda ka pillimängu kohta. Seetõttu olen
juba eos loobunud mõttest kasutada oma helikunstis juba valmis
klassikalisi instrumente. Mul puudub nende jaoks sõnavara. Olen
keeleoskamatu võõras riigis.
Kuid lisaks sellele on olemas ka keel, mis on meile kõigile ühine.
See on kehakeel. Sõnatu sõnavara, mis on vanem kui lingvistiline
eneseväljendus. Ürgkeel. Võtame näiteks armastuse. Keemilised
ühendid alustavad kehas mässu. Panevad selle rümba armuma.
Ärevus, tung ja liblikad. Kõik see, mida me sõnades väljendada ei
oska. Keha tunneb ja räägib. Keha karjub. Kõik need hormoonid
ajendavad tegudele, mida üks ratsionaalselt mõtlev inimene
põhjendada ei suuda. Kohtudes selle enesetaputerrorismi
sihtmärgiga on verbaalne eneseväljendus üleliigne. Lähenemine,
suudlused, suguakt - see kõik käib sõnatult. Heal juhul kostub
ebamääraseid ürgkeele kajasid. Kui eesmärk – loomalik seksuaalne
rahuldus, ideaalis ühe teise kehaga – on saavutatud, tuleb
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Puškin ja kirjutab sellest luuletuse. No kuidagi on vaja seda
kõike ju seletada ise kultuurseks ja väärikaks jäädes. Armastus,
viha, kadedus, hirm – need on kõik ürgkeele grammatika.
Algoritmid, mis seavad reeglistiku füüsilise keha käitumisele.
See on keel, mida ma oskan. Valdan alateadlikult igat sõna. Saan
naljast aru ning kui hästi läheb, siis teen nalja vastu ka. See
on keel, millele olen seadnud üles oma heliloomingu. Ma ei kasuta
sajanditepikkuse evolutsiooni kroonina välja arenenud pille. Ma
loon pillid keskkonnast, kus ma olen ja mängin nendel, kes ma
olen. Kui ehitan instrumendi, on eesmärgiks olla maailma esimene
inimolend, kes hoiab käes maailma esimest kitarri. Olla puhas
leht. Vastsündinu, keda pole juba enne ilmaletulekut rasestatud.
Muidugi on võimatu minetada tuhandete aastate pikkust
muusikatraditsiooni. Rahvalaulud on emapiimaga sisse joodetud,
pop-laulud raadiote poolt ajju söövitatud. Kogu inimkonna poolt
varasemalt loodud helid on maa, õhk, tuli ja vesi, milles elame.
Sedasi oleme kõik Mozart´id ja Michael Jacksonid, Nokia tune,
piiksuv triipkoodilugeja poekassas. Kõik on tehtud. Kõik on
olnud. Me oleme vaid jõuetud mineviku kopeerijad, taasesitajad.
Kombineerijad ja kõik see muu jutt, mis automaatselt plahvatab,
kui mingisugustki omapära mainida. Muidugi mõista pole me
originaalid, vaid vaimsed kloonid kõigist neist tuhandete aastate
jooksul maamunalt üle käinud tsivilisatsioonidest. Igavesed
lapsed hiiglasliku LEGO-klotsidest hunniku otsas. Aga kui ma
loon oma enda pilli, olen ma maailma esimene selle pilli mängija
ning tõenäoliselt sel hetkel maailma parim.
Minu jaoks on heli ja ka valgus tööriistad. Nagu vasar, mille
abil vormida inimest kuuma rauana. Kunstnikuna kasutan heli
vastavalt sellele, mida vormitava materjaliga teha soovin.
Painutada, väänata, lõikuda, venitada, kuumaks kütta, maha
jahutada, perforeerida, valtsida, lõõmutada, noolutada, teritada,
nüristada, lihvida, poleerida, õgvendada. Kuulatav heli ei pea
olema meeldiv ega nauditav. Tööriista eesmärk on materjali muuta,
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vormida. Suunata masse vastavalt kunstniku soovile. Vaid
materjal, mis usaldab end kunstniku meelevalda, saab muutuda,
kuid kunstnik peab selleks materjali austuse ise välja teenima.

II.III.III MÜRAILU
Muistne elu kulges vaikuses. Koos masinate leiutamisega sündis
üheksateistkümnendal sajandil ka Müra. Tänasel päeval
triumfeerib ja valitseb Müra inimkonna tundeerksuse üle.
Luigi Russolo, The Art of Noise (1913)

Ma võrdleks noise-muusikat kinnisilmi peksasaamisega. Sa ei tea
kunagi ette, kuhu järgmine hoop tulla võib ja pole aimugi, kes
lööb. Traditsioonilise muusika puhul oleme me kultuuriliselt
ette valmistatud traditsiooniliste pillide kõla kuulama.
Seetõttu võib kristlikus kultuuris üles kasvanud inimese jaoks
tunduda araabia mõjutustega muusika esmapilgul võõristava
inisemisena. Meie kõrva ei ole harjutatud seda kuulama. Meie
kõrvad ei oskagi seda kuulata. Öösel läbi pargi jalutades
kuuleme selja taga veidrat rütmilist kruusakrõbinat. Vaatame
taha, et näha, kes järgneb. Õhtul magama jäädes kuuleme
plõnksuva kumaga rütmi. Tõuseme üles ja keerame vannitoas kraani
tugevamalt kinni. Tormise ilmaga tänaval kõndides kuuleme vali
kraginat. Hüppame, et mitte tuules murdunud oksaga pihta saada.
Need kõik on mürad. Abstraktsed, mitte midagi ütlevad mürad, kuid
oleme neid kuulma õppinud. Visualiseerima nende tekitajat.
Ma ei näe vajadust otsida muusikas tähendusi. Kui ma tegin punkbändi „Ohutsoon“, teadsin ma alati, millest laulud rääkisid.
Igaühel neist oli oma naiivsevõitu maailmaparanduslik sisu. Kui
ma hakkasin tegema muusikat kollektiiviga „Postinstrumentum“,
küsisid inimesed samuti, mis selle sõnum on. Mida ma nende
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lugudega öelda tahan? Ning iga kord olin ma sõnadest tühjaks
rebitud. Ma ei tea. Pole aimugi. Pole isegi kunagi mõtelnud selle
peale, mis „Postinstrumentumi“ sõnum on. Seda vist ei olegi. See
on lihtsalt muusika. Ühe heli järgnevus teisele. Maastik, kus
udumassid üksteist matavad, hajuvad ja taas peale tungivad.
Erinevat värvi udumassid. Erineva suurusega udumassid. Erineva
kujuga udumassid. Erineva tihedusega udumassid. Kuulajat endasse
mässivad udumassid. Mitte midagi ütlevad udumassid. Udumassid,
mis on lihtsalt udumassid. „Kui ma kuulen, mida me nimetame
muusikaks, tundub et keegi räägib. Räägib oma tunnetest,
ideedest, suhetest. Aga kui kuulen liiklusest kostuvaid helisid,
ei tundu mulle, et keegi räägib. Mulle tundub siis, et heli
tegutseb (ing. k. acting) ja mulle meeldivad tegusad helid (ing.
k. activity of sound). See muutub valjemaks ja vaiksemaks,
kõrgemaks ja madalamaks, pikemaks ja lühemaks. See teeb kõiki
neid asju, mis mind rahuldavad. Minu jaoks pole vajalik helide
kõnelemine... Ma armastan helisid sellistena, nagu nad on. Mul ei
ole vaja, et nad oleksid minu jaoks midagi enamat, kui see, mis
nad on. Nad ei pea olema psühholoogilised, ei pea teesklema, et
kujutavad ämbrit või presidenti või armusuhet teise heliga. Ma
tahan, et nad oleksid lihtsalt helid“ (Cage 2007). Helide
tähendustest lahti rebimisest on kirjutanud ka Martin Heidegger
oma „Kunstiteose algupäras“: „Mitte kunagi ei kuule me – nagu ta
ette toob – asjade ilmumisest kõigepealt ja päristiselt mingit
aistingute, näiteks helide ja mürade tormijooksu, vaid me kuuleme
tormi korstnas vilistavat, me kuuleme kolmemootorilist lennukit,
me kuuleme Mercedes´t vahetus erinevuses Adler´i autodest. Palju
lähemad, kui kõik aistingud on meile asjad ise. Me kuuleme majas
ust paukuvat ega kuule kunagi akustilisi aistinguid või ka
ainult pelku mürasid. Et kuulda puhast müra, selleks peame
asjadest lahti-kuulama, oma kõrva neist lahti-tõmbama, st
abstraktselt kuulama“ (Heidegger 2002: 22). Ma teadvustan endale,
et taoliste väidetega kõnnin õhukesel jääl. Kunsti tagant
tähenduse äravõtmine, on nagu kilpkonn, kes vabatahtlikult
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kooriku hülgab ja kuulutab, et tal polegi seda vaja. See ei olegi
ainuõige meetod kunsti ja muusikaga suhestumiseks. See on üks
tööriist, üks filter, üks pikksilm, millega kunstimaastikul ringi
liikuda. Anders Härm on öelnud: „Eeldada kunstilt üksnes
esteetilist oleks umbes sama hea kui hinnata raamatuid selle
järgi, kuidas kõlavad mitmesugused tähekombinatsioonid või
vaadata filmis üksnes seda, kuidas värvid omavahel
harmoneeruvad“ (Härm 2012). Muidugi pole kunsti eesmärk olla
vaid mantel, vaid pöörata tähelepanu pigem mantli sees olevale
kandjale, kuid olles lugenud nii raamatuid, mis pelgalt
toetuvadki eri tähekombinatsioonide ilule (proovige lugeda poola
keelset raamatut - puhas nauding) ja filme, milles harmoneeruvad
värvid ei moodusta mõtestatud kujundeid (BabyTV pakub
paarikuistele lastele uskumatult psühhedeelset valikut), suudan
ma andestada ka helidele nende olemuse olla need, kellena nad
siia ilma sündisid.
Ehk ongi mind eksperimentaal- ja noise-muusika juures just see
paelunud, et taolises helimaailmas ei saa mul tekkida selget
pilti esitajast. Alati on kuskil mingi filter, error, mehhanism,
resonants, feedback jne, millest ma lõpuni aru ei saa. Niipea kui
olen muusikanööri ühest otsast kinni saanud, virutatakse teise
otsaga vastu kukalt. Hoop ei kusagilt. See muudab meele eriti
erksaks ja valvsaks. Kuid selles kõiges on midagi väga ilusat.
Miskit, mis erineb totaalselt traditsioonilise muusika
kogemusest. Liikumine, pidev liikumine, muutumine,
transformatsioon, rahulolematus. Müral ei ole tulevikku. Kui sa
kuulad Eesti hümni, siis sa tead juba esimesest kolmest noodist
tervet pala. Tajud selle laulu tulevikku. Kolm salmi ja saab
jälle rahulikult maha istuda. Teame selle lõppu enne kui lugu
õieti pihta on hakanud. Müra puhul me seda lõppu ei tea. Helid
ründavad. Iga sekund olevikus annab uue hoobi. Põhjus-tagajärg.
Põhjus-tagajärg. Põhjus-tagajärg. Eksperimentaalse muusika üks
suurimaid juhtfiguure ja eeskujusid John Cage on öelnud, et
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kuulates Beethovenit või Mozarti, kõlavad nad alati samamoodi,
liiklusmüra seevastu alati erinevalt (Cage 2007).
Nüüdismuusika otsib pillidest üha uusi ja uusi kõlasid.
Klopsitakse vastu korpust. Tõmmatakse poognaga, kust see ette
pole määratud, puhutakse välja noote, mis omavahel ei harmoneeru.
Klassikaline pillimäng on paljud heliloojad ja muusikud ära
tüüdanud. Avaldanud tungi leida uusi kõlasid, mida varem
kuulnud pole. Klopsitagu ja puhutagu palju tahes, ikka kostub
see kohati hädise ponnistusena. Võiks spekuleerida, et puhtad
helid on mürast välja nopitud priimused, kes koos hästi kõlada
oskavad. Nüüd on tunne, et üritatakse tonaalsed helid tagasi koju
saata. On arusaadav, et helilooja, kes on harjunud koostama
noodikirja ja partituuri, eelistab mõtelda kodustatud maa-alal.
Luues mürateos klassikalisele instrumendile, on võimalik ka
temast olenemata seda ette kanda ükskõik millises maailma osas.
Ma ei tahaks olla ründav, kuid arvan, et teatavat sorti uue
muusika loomiseks on vaja ka uusi pille. Seda sama ideed oleme
kandnud ka eksperimentaalmuusika kollektiivis
„Postinstrumentum“. Mõnikord efektiplokist ei piisa. Vaja on
muuta heli tekkimise printsiipi. Akustilist alget, mida on
võimalik tehnoloogia abil võimendada. Muusikal on mitmeid
definitsioone. On inimesi, kes peavad muusikaks kõiki helisid,
mida kuulaja muusikana tunnistab. Muusikaks võib nimetada
korrastatud helisid. Korrastatavad helid ei pea olema tingimata
produtseeritud klassikaliste instrumentide poolt. Ka müra on
võrdväärne materjal. Materjal, mida korrastada, kombineerida,
esitada muusikana. „Kogu meie elu seisneb müra sees enda jaoks
vajaliku info kättesaamise filtri õiges algoritmis. Kui aju ei
suuda tänavamüras eristada autopidurite kriginat, siis on
tõenäoline oht auto alla jääda. Suhtemüra. You name it! Iga asi
meie ümber on müra, mille seest üritame saada väärtuslikku
informatsiooni“ (Jansen 2012).
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Minu jaoks on väga oluline töötada eeskätt just nende müradega.
Selle kaudu tunnen ma ennast märksa tugevamalt kontaktis end
ümbritsevaga. Keskkond on väga suur mõjutaja. See initsieerib nii
sünesteetilisi tajuvorme, kui ka mängib ette kõlavarjundeid, mida
hiljem järgi matkida. Romantilises kunstnikukuvandis
kujutatakse eraklust. Ma ei ole erak. Võin istuda kuude kaupa
üksinduse, kuid ma ei ole erak. Olen pidevas kontaktis
keskkonnaga: lindudega, automüraga, vuhiseva tuulega,
verekohinaga kõrvus. On võimatu olla erak tundes seda kõike
endast läbi tuiskamas. Mürad on keel, milles ma räägin. Sõnavara.
Mitte lingvistiline. See teine keel. „Inimesed, kes hakkavad
kunstiga tegelema. Kitsamas mõistes helikunstiga. Neid kõiki
ühendab see sama soov võimalikult adekvaatse eneseväljenduse
järgi. Tundeseisundi, tunde, tunnetuse edasiandmine, mida
helilooja tahab öelda. Sellele võimalikult adekvaatse vormi,
võimalikult adekvaatse sõnastuse leidmine “ (Kallastu 2012).

II.III.IIII MITTEVERBAALSEST KEELEST

Kui heliloojad peavad rääkima oma muusikast,
kas siis kirjanikud ei peaks tantsima balletti oma romaanide
järgi.
Lepo Sumera
(Kõrvits 2012)

Mulle on viimastel aastatel valmistanud tõelist peavalu enda
loomingust rääkimine. Keskkooli ja gümnaasiumi ajal oli
kirjutamine mulle väga meelepärane. Nautisin keelega mängimist
ja tekstide ülesehitamist. Seevastu ülikoolis visuaalkultuuriga

48

süvitsi minnes hakkas mul üha enam tekkima tõrkeid. Käelise
tegevusega loodud kujundid ja vormid ei leidnud enam sõnalisi
vorme. Kartsin, et olen vähese kirjutamise ja napi teoreetiliste
materjalidega töötamisega minetanud võime leida õigeid sõnu. Oma
asjade kirjeldamisel suutsin esimese hooga pakkuda välja
üksikuid emotsionaalseid ja teosega väliselt vormilt
vähehaakuvaid märksõnu. Pikemal punnitamisel suutsin kokku
seada lihtlause. Hakkasin oma loomingust rääkides kasutama
pigem videot, muusikat ja pildimaterjali. Tajusin, et visuaalsest
materjalist (sealjuures ka helist ja liikumisest) ei ole võimalik
verbaalselt rääkida. Ka Gustav Mahler on öelnud, et kui ta
oskaks sõnu ritta seada sama osavalt kui noote, oleks ta poeet,
aga kuna ei oska, siis on helilooja (Kõrvits 2012). Mina muidugi
nooti sõnadest paremini seada ei oska. Ma ei oskagi üldse nooti
seada. Kuid asjade baasil, millega ma helides opereerida suudan,
võin öelda, et muusika ja sõnad on kaks erinevat keelt, mis küll
paljudes kohtades kattuvad.
Selle teema avamiseks on väga oluline teha korraks peatus
neuroanatoomias. Juba põhikooli bioloogiaõpikutest on selge
teadmine, et aju jaguneb kaheks poolkeraks. Kumbki poolkera juhib
ühte kehapoolt. Seda nimetatakse kontralateraalseks
närvisüsteemiks. Vasakukäelisel isikul domineerib parem poolkera
ja paremakäelistel vasak. Poolkerad on ühendatud omavahel jämeda
närvifiibrite kimbuga ehk mõhnkehaga, mis kannab informatsiooni
ka ühelt poolelt teisele. Katsed on näidanud, et kui vasak pool
on spetsialiseerunud rohkem matemaatilistele teadmistele ja
keelele, siis parem tegeleb pigem abstraktsete ülesannetega ja ka
muusika kuulub sinna alla. Kui anda katsealusele ülesanne,
mille lahendamiseks peab ta kasutama verbaalset infot, mis
lastakse talle kõrvaklapi kaudu vaid paremasse kõrva, saab ta
sellega paremini hakkama, kui sama juttu oleks vaskusse lastud.
Vastupidine situatsioon toimib ka muusika puhul, sest sellisel
juhul saab ülesandega edukamalt hakkama vasaku kõrva kaudu
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sisestatud helide abil. See tähendab, et kontralateraalse impulsi
tõttu tegeleb ülesandega parem poolkera. Samu tendentse saab
visualiseerida ka elektroentsefalograafiliste (EEG) ülesvõtete
abil, kui verbaalset infot sünteesides on märgata vasakus
poolkeras elektriliste impulsside sagenemist (Sloboda 2007: 233).
Ajakiri „Discover“ kirjeldab kahe inimese lugu, mis on andnud aju
uurijatele palju tänuväärset materjali. Esimene räägib
naisterahvast Isabelle X, kes töötas väikese restorani
juhatajana. Olles pärit muusikalisest perekonnast, vastutas ta ka
söögikoha muusikavaliku eest ning sünnipäevaüritustel esitas
kõigi ameeriklaste ajju sööbinud laulu „Happy birthday to you“.
Pärast ajus lõhkenud veresoone tõttu sooritatud operatsiooni,
mille käigus tuli eemaldada arvestatav kogus ajukoorest, tegi
psühholoog Isabelle Perez Montreali Ülikoolis temaga katseid.
Ilmnes, et patsient ei suutnud tuvastada enam ühtegi varem
kuuldud lugu. Need kõik kõlasid tundmatult. Isegi mitu korda
korrates ei suutnud ta aru saada, et oli seda just hetk tagasi
kuulnud. Alles pärast sõnade kaasamist suutis Isabelle X need
ära arvata. Samas polnud tal raskusi teiste häälte tundmisel,
nagu tuttava inimese kõne või looma häälitsused.
Teine, isegi mõjusam ja kuulsam näide, on nõukogude heliloojast
Vissarion Šebalinist, kes 1950-ndatel elas üle kaks
järjestikulist insulti oma vasakus ajupoolkeras. See jättis ta
ilma võimest rääkida ja saada aru sõnadest. Vaatamata taolisele
isiklikule tragöödiale jätkas ta õppejõu ja heliloojana ja seda
väga kõrgel tasemel. Isegi Dmitri Šostakovitš pidas 1962. aastal
kirjutatud Viiendat sümfooniat tema loomingu tippu kuuluvaks.
Šebalini näide on täpne negatiiv Isabelle X´i juhtumile, kes
vastupidiselt oli jäänud ilma võimest tuvastada ja töötada
helidega, kuid säilitas kõnevõime. See on selge tõend, et keel ja
muusika opereerivad eri närvikooslustel (Shreeve 1996).
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Muidugi tekib eelpool selline must-valge ja selge arusaam ajust,
vaid ühele poole kallutatud uurimustulemuste kajastamisest. On
mitmeid näiteid, kuidas ka vasaku poolkera kannatada saamisel
muusikalised võimed viga saavad. Samuti on Šebalini juhtum väga
harukordne, sest senistest uuringutest annab loetleda vaid 12
näidet, kus muusikute keeleliste võimete kahjustuste puhul on
muusikalised võimed jäänud puutumata. Seega lihtsustamine, et
muusikaga tegeleb vaid parem poolkera, on suhteliselt
meelevaldne (Sloboda 2007: 235). Oleks liiga naiivne arvata, et
evolutsioon programmeeris kõik tajud ja meeled kimpudena kokku
ja asetas ühte kohta. Kui me küberneetikas oma faile varundame,
siis miks ei peaks seda tegema ka bioloogiline emaplaat.
Mitmed heliloojad on võrrelnud muusika olemust keelega. Ühe
teistsuguse keelega, mis koosneb samuti sõnadest ja fraasidest.
Mendelssohnil on klaveritsükkel „Sõnadeta laul“. Vorm, mis räägib
läbi teise, universaalsema keele (Kõrvits 2007). Muusika
võrdlemine verbaalse keelega annab samasuguse referents-point´i,
nagu tegi seda man-machine kooslus. Läbi kõrvutamise tuuakse
välja keha kehalikkus ja masina masinalikkus. Olles
kaalukaussidel, võivad nad rippuda samal horisontaalil, kuid ei
asetse samas kausis. Kui ühes kausis olevat ainet kaaluda nii, et
vastaspoolel midagi pole, jääb ka mõõtmistulemus olemata. Alles
siis, kui asetada teisele poole teine materjal, saame me hakata
midagi vaatlema ja selle üle arutlema. „Muusikaline tähendus ei
võrdu sõnalise tähendusega. Muusikalised tähenduskategooriad ja
loomulikud keele kategooriad ei kattu. Nad ei saagi kattuda. Nad
ei peagi kattuma. Kui nad kattuksid, siis meil ju muusikat vaja
ei oleks. Või poleks vaja hoopis keelt. Mõned muusikalised
tähendused on sõnastatavad, aga teised on edasiantavad kujutiste,
piltide, liikuvate piltide abil. Värvide kaudu. Geomeetria,
žestide, käeviibete kaudu. Tantsu või muude muusikaga kaasnevate
tegevuste kaudu. Näiteks Nora Pärt on öelnud, et „Tabula Rasa“
tervikut haaras ta alles siis, kui nägi Mai Murdmaa
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koreograafiat sellele. Alles siis, kui tantsiti „Tabula Rasa´t“.
Paljud etendused ja filmid on jõudnud palju sügavamale Pärdi
muusika avamisel, kui seda on muusikateadlased oma sõnaliste
analüüsidega. Ainult üks osa muusika tähendustest on sõnadesse
pandav. Kui heliloojad muusikat loovad, siis nad mõtlevad harva
sellest sõnadega. Nad ei sõnasta tehtavat, vaid otsekohe
muusikastavad emotsiooni või alge. Me mõistame muusikat ka
teiste muusikate kaudu. Sama kultuuritaustaga inimesed võivad
muusikapala kuulates tunda samu tundeid, aga kui me palume seda
sõnastada, siis teevad seda erinevalt. Aga tihtipeale on need
mõisted ideeliselt omavahel seotud“ (Maimets-Volt 2013).
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II.IIII LUUES POSTINSTRUMENTAALSUSE MÕISTET

II.IIII.I HÜPOTEES
Tegeledes erinevate heli-eksperimentidega, on tekkinud aeg-ajalt
küsimus, kuidas oma loomingut liigitada. Ma ei kiirustaks oma
tegevust kuulutama teatriks. Teater on minu jaoks soine maa,
millel käimiseks ei ole ehitanud õigeid jalanõusid. Tunnen ennast
selles vallas ebalevalt ja ka kõrvaltvaataja saab sellest aru.
Sedasi muusika, teatri, performance´i, koreograafia, disaini ja
audiovisuaalsuse vahel kekseldes on tekkinud ka mul endal
teatav identiteedikriis. Hea näide, kus ennast tahes tahtmata
peab klassifitseerima, on Eesti Kultuurkapitali stipendiumi
taotlemine. Selleks, et üldse miskit sisestada saaks, peab valima
alajaotuse, millisest sihtkapitalist on soov raha küsida. Isegi,
kui kunstnikuna on mu soov end kuulutada riikidevaheliseks
eikellegimaaks, siis Kultuurkapitali kodulehel tuleb mul ikka ja
jälle pass tagataskust välja koukida. Enese defineerimine on
möödapääsmatu. Järgnev alapeatükk ei ole pühendatud isiksuse
kriisidele. Pigem huvitun siinkohal oma loomingu perifeersemate
alade kaardistamisest. Kui ma võtan veidrad instrumendid ja
tekitan nendega kontrollitud helikompositsioone, ei saa enam
kahelda, et tegu on muusikaga. Eriti veel kui keegi teinegi selle
muusikaks tunnistab. Aga minu etenduses on paar stseeni, kus
ühendan keha heli tekitavate seadeldistega, mille üle pole minul
vähimatki kontrolli. Selle tegevuse eesmärk ei ole tekitada heli.
Selle tegevuse eesmärk on seada koreograafilisi olukordi, milles
sisalduv pinge ja energia vabaneb ning väljendub läbi heli.
Otsene lavaline aktsioon etenduse publiku silme all. Põhjustagajärg. Põhjus-tagajärg. Põhjus-tagajärg. Siinkohal soovingi

53

arutada teemal, kuidas klassifitseerida helisid tootvat tegevust,
millele ma seni ei ole head vastet leidnud. Kas on kusagil mõni
termin, mille alla ka osad edaspidi kirjeldatavad minu loomingu
aspektid saaksid laieneda? Intuitiivne muusika? Konkreetne
muusika? Milline oleks hea sõna selle tähistamiseks ning kas see
on lõppkokkuvõttes üldse vajalik?
Oma töös olen senise tegevuse jooksul eristanud kahte sorti
instrumente: instrument ja postinstrument. Tuleb kindlasti ka
mainida, et senised minu enda väljamõeldud mõisted ja nende
kontekst tuleneb pigem erialasest ebapädevusest, kui vajadusest
uute sõnade järgi. Postinstrument ei ole varasemast kirjandusest
võetud termin, vaid selle leiutas aastaid tagasi minu hea sõber
Hans-Otto Ojaste, kellega oleme olnud viimased kolm aastat seotud
ja ka ühed asutajaliikmed helikunstile orienteeritud
kunstirühmituses „Postinstrumentum“, mille liikmed on ka minu
etenduse #ERROR #CORPUS #MACHINA lavakaaslased.
„Postinstrument“ on seni olnud vaid pigem sõna, mida kasutan oma
loomingus instrumentaalse helikunsti kahe erineva suuna
tähistamiseks. Ma leian, et ilma kirjeldavate näideteta oleks
järgnev arutluskäik mõttetu.

II.IIII.II KATSE
Kujutagem ette keset lava seisvat inimest, kes on oma käed kahele
poole laiali sirutanud. Sõrmed harali. Keha ning käte vahel
tekib 90-kraadine nurk. Sõrmede küljest ripuvad alla nööride
otsas tilpnevad metallist pulgad, nagu klassikaline tuulekell.
Esimesed kaks minutit on laval vaikus. Tardunud artist seisab
kui kivikuju. Tema keha on kaks minutit pinge all olnud. Käed
väsivad. Õlad hakkavad krampi kiskuma. Lihased tekitavad
motoorseid kokkutõmbeid, et seatud olukorda leevendada.
Kokkutõmmete tagajärjel hakkavad käed tegema artisti kontrolli
alt väljunud liigutusi, mis panevad ta sõrmede küljes rippuvad
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pendlid kõlksuma ja kõlisema. Iga sekundi möödudes saadavad
lihased ajule üha rohkem uusi abiotsivaid sõnumeid: „Mis kurat
toimub, ah?“. Aga artist surub hambad kokku ja ei lase kätel alla
laskuda. Selles olukorras on metallpulgad sõrmede otsas
postinstrumendi rollis. Nad on helitekitaja tahte, kuid mitte
kontrolli all. Ta küll tahab, et pulgad helisema hakkaksid, kuid
üritab selle juhtumist võimalikult raskeks teha. Seetõttu on
antud olukorda raske ka improvisatsiooni alla liigitada ning
samas ei saa seda ka heliinstallatsiooniks lugeda. Muidugi, kui
toetuda ühisidentiteedi Gilbert&Georg loomingule, siis peame
tõdema, et ka elav inimkeha võib olla ametlikult skulptuur või
laulev installatsioon.

II.IIII.III VAATLUS
Siinkohal kordan üle ja markeerin mõned olulised märksõnad.
Esimene asi on heliteose MITTETEADVUSLIKU TEGEVUSEGA
ETTEKANDMINE. Tekkiv muusika ei ole autori poolt teadvusega
kontrollitult organiseeritud. Muidugi võib vastu vaielda, et
sätitud olukord algselt on tehtud teadliku otsusega ja ka
sellest tulenev kaos on teadvustatud helidejada, kuid siinkohal
tuleb rõhk panna antud näites tekkivatele lihaskrampidele.
Olukord on küll teadlikult sellisena sätitud, et kellukesed
hakkaksid pikemas perspektiivis helisema, kuid heli vallandanud
reaktsioon tuleneb puhtalt füsioloogilisest kaitserefleksist.
Nagu minestamise hetk ei saa olla sajaprotsendiliselt ajastatud,
vaid see on keha loomulik refleks ülepinge vastu. Seda võiks
võrrelda uuemate programmeeritavate metalligiljotiinidega,
millede puhul liig tugeva materjali hammustamisel masin
automaatselt välja lülitub, et ülekandemehhanisme säästa. Ka
minestamine on inimese süsteemide säästmine ülepingest. Loodame
muidugi, et antud näite puhul olukord nii kaugele ei lähe, et
minestamine kuidagi sekkuma peaks.
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Teise punktina tuleks ära märkida heliteose REAALAJAS
ETTEKANDMINE. Artisti ja publiku vastastikune positsioon ruumis.
Muidugi võib see olla ka lindistatud ning helikandjalt ette
mängitud, kuid siinkohal ei oma salvestis muud rolli kui
dokumenteerimine. Märksa olulisem on heli tekkemehhanism. Video
puhul pildi ja heli kooslus ning helikandja puhul eelnev
suusõnaline või kirjalik informatsioon. See tõstatab kohemaid
üles küsimuse, kas helilist eneseväljendust kätkev toiming on
üldse muusika, kui tekkivad helid ei ole mitte sisu vaid
illustratsioon. Seda annaks võrrelda viiuldajaga, kes esitaks
väga läbimõeldud füüsilise koreograafilise liikumise, mille
tulemusel tekib ka helisid, mis ei omaks iseseisvalt samast
väärtust, kui puudub visuaalne kuvand väänlevast pillimehest.
Tänapäevases muusikateaduses on hakanud juurduma definitsioon,
et muusika on kõik, mille kuulaja muusikaks tunnistab. Seega on
kolmandaks oluline, et heliteos tunnistaks kuulajate poolt
MUUSIKALISTEKS HELIDEKS. See on tähtis juba selle pärast, et
üldse saada juurdepääs muusikaliste mõistetega opereerimise
juurde. Vastasel korral muutuks ka kogu järgnev arutluskäik
tühiseks spekulatsiooniks. Sellises suhteliselt vaieldavas
positsioonis on publikul teatav ööklubi turvamehe roll, kes
terad sõkaldest eraldama peab. Selle juures tekib muidugi soov
esitada küsimus, kas Beethoveni „Für Elise“ on ikka veel
muusikateos, kui ma seda muusikaks ei tunnista. Muidugi on see
meelevaldne provokatsioon, mille eesmärk ei olnud kahelda
Beethoveni meisterlikkuses. Muusikateadlased ja filosoofid on
selle probleemiga kindlasti juba palju maadelnud ning minul pole
siinkohal mingit mõtet selle teema üle pseudo-diskuteerida, sest
ma ei jõuaks oma arutluskäikudega nende poolt juba
väljaarendatud mõttearendustele ligilähedalegi. Mulle piisab
ühest inimesest, kes on nõus antud ettekannet tunnistama
muusikaks.

56

Kuid liikugem tagasi instrumendi ja postinstrumendi mõistete
võrdluse juurde. Muidugi mõista on need mõlemad instrumendid.
Erinevus tekib pigem selles, et instrument on vahend mingi
heliteose ettekandmiseks, mille käigud on teadlikult
kontrollitud. Võtan poogna ja tõmban mööda pillikeelt. Kõrgema
tooni saamiseks sulgen keele soovitud kõrgusel. Postinstrumendi
puhul ei ole tekkiv heli tahtlikult kontrollitav. See on
seadeldis, milles tekkivad impulsid on tekitaja või „mängija“
kontrolli alt väljunud. Katse baasil saaks sõnastada, et
postinstrumentaalse muusika näol võiks tegu olla teatava
kuulajate grupi poolt musikaalseteks helideks tunnistatud
helikombinatsiooniga, mille struktuur ja vorm ei ole ettekandja
korrastava tegevuse produkt, vaid tekib esitaja kontrolli alt
väljunud tegevuse kaudu ning allub eelnevalt ette seatud
potentsiaalile. Kui me kuulame heli, mida muusik tekitab põranda
vastu jalgadega rütmiliselt trummeldades, siis selles olukorras
on põranda näol tegu instrumendiga. Kui me kuulame heli, mida
inimesed tekitavad põrandal jalgadega oma igapäevaseid toimetusi
tehes, on põranda näol tegu postinstrumendiga.
Kuid mida ma mõtlen täpsemalt definitsioonis kirjeldatud
„eelnevalt etteseatud potentsiaali“ all. Kui tuulekelladega
varustatud kunstnik oma käed kõrvale asetab, on kätes tekkivad
krambid ja selle peale heli tekitama hakkavad kellukesed nö
potentsiaal, mis ei ole küll veel akti alguses avaldunud, kuid
hakkab tegevuse arenedes ennast üha rohkem peale suruma.
Teatav sarnasus tekib saksa avangardisti Karlheinz Stockhauseni
poolt algatatud muusikalise vormi nimetusega „intuitiivne
muusika“. See on muusikalise improvisatsiooni vorm, mis baseerub
hetkelisel loomisel, mille jaoks puuduvad kindlaksmääratud
printsiibid või reeglid. See on protsess tüüpi muusika, kus
traditsioonilise muusika partituuri asemel antakse esinejale
sõnalisi, graafilisi või muid selletaolisi juhendeid ja ideid. See
on üks olulisi alasid, kus intuitiivne muusika ja
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postinstrumentaalne muusika kattuvad. Mõlema puhul on aluseks
mingi ette sätitud olukord, mittenoodiline alus, potentsiaal, mis
siis oma olemusega järgnevaid helisid mõjutama hakkab. Erinevalt
postinstrumentaalsusest, on intuitiivse muusika puhul siiski
tegu interpreedi täieliku kontrolliga. See on puhtalt tema
otsustada, millisesse vormi ettesätitud parameetrid valatud
saavad. Markus Stockhausen (Karlheinz Stockhauseni poeg) nimetab
seda nõnda, et intuitiivse muusika puhul muusik pühendab vaid
kuulamisele, fantaasiale, hetkele ja tuletab muusikat vaid oma
intuitsioonist. Improvisatsiooni pidas ta siiski tuntud või
eelnevalt määratletud materjali varieerimisena (tänapäeval see
piir enam nii rangelt eristatav ei ole). Intuitiivses muusikas
peaks kõik välja tulev formuleeruma hetkes (Lock 2014). See
hetkes olemine aga ongi punktiks, kus intuitiivne muusika ja
postinstrumentaalsus lahku löövad. Intuitiivne muusika on minu
meelest ikkagi kantud pigem kultuurilisest vundamendist, sest
asja lähtepunktiks on arutlev (küll väga kiiresti ja kohati ohje
käest laskev) mõtlemine, aga postinstrumentaali puhul on
lähtepunktiks pigem biomehaaniline reaktsioon, mis vallandub
tänu etteseatud mõjuteguritele.
Eeltoodud näide on tekitanud ka seoseid Pierre Schaeffer´i
kasutusele võetud „musique concrète“ ehk konkreetse muusika
mõistega. Konkreetse muusika komponeerimise alusmaterjaliks on
ümbritsevast keskkonnast lindistatud „konkreetsed“ helid (Soomere
1969: 44). Konkreetse muusika puhul eemaldatakse heliloomisel
klassikaline notatsioon, vaid opereeritakse juba olemasolevate
lindistustega. Kuigi ma kasutan etenduses ka musique concrète´i
vahendeid, ei saa selle mõiste alla laiendada olukordi, mida ma
olen seni klassifitseerinud postinstrumentaalseks muusikaks.
Konkreetne muusika eeldab oma olemuselt lindistustega
manipuleerimist, mis üritab üksteisest kaugendada instrumenti ja
selle poolt tekitatud heli. Kellukeste näide oleks konkreetne
muusika vaid juhul, kui vaataja puutuks kokku vaid eelnevalt
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lindistatud heliga ning see kogemus ei sisaldaks endas pilti
harali kätega interpreedist.
Üks eeltoodud näitele omaseid tunnuseid on helikeele
aleatoorilisus. Aleatoorika tuleneb ladina keelsest sõnast
„alea“, mis tähendab täringumängu. Aleatoorika tähendab muusikas
vaba meetodit, nii loomingus, kui ka interpretatsioonis, kus
valitseb juhuslikkus nagu täringumänguski. Selle termini võttis
kasutusele akustikauurija Werner Meyer-Eppler (1913-1960), et
tähistad sellega olukordi, mille toimumine on üldiselt kindel,
kuid üksikuna juhuslik (Soomere 1969: 38). Siinkohal tuleb mängu
sama varem mainitud „eelnevalt etteseatud potentsiaal“.
Kellukeste helisema hakkamine on paratamatus. See on sedasi
seatud, ootuspärane ja kindel juhtuma. Milline on aga
produtseeritavate helide järjekord, kestvus, kombinatsioon, sõltub
juba üksikasjaliselt ettekandja füüsilisest seisukorrast, mille
ettearvamatus mõjutavad nii füsioloogiline ettevalmistus,
ettekandele eelnenud tegevused, organismi puhanus, meelekindlus
pingele vastu seista jne.
Kellukeste näidet annab allutada ka Brian Eno poolt
populariseeritud „generatiivsele kunstile“. Toetudes Wikipeediale
võib öelda, et generatiivne kunst on loodud, komponeeritud või
konstrueeritud algoritmiliselt. Selle loomiseks
kasutatakse arvutiprogrammide laadseid algoritme või
algoritmilisi matemaatilisi, mehaanilisi või juhuslikke
autonoomseid protsesse. Kuigi seda rakendatakse põhiliselt
elektroonilise muusika loomiseks, saab generatiivsust laiendada
ka muudele instrumentidele. Oluline on süsteem, millele ehitada
üles heliteose protsess. Kunstiteose looja määratleb tihti teatud
põhireeglid või vormelid ja/või algmaterjali ning kasutab
seejärel juhuslikke või osaliselt juhuslikke protsesse nende
algelementide töötlemisel. Bioloogilise generatiivse muusika
puhul loob helilooja keskkonna, kus siis ette söödetud
parameetrite või algoritmide mõjul hakkavad helid produtseeruma.
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Samas oleks postinstrumentide mõiste samastamine generatiivse
muusikaga liiga ennatlik. Generatiivne kunst on pigem vormiline
määratlus, mitte sisuline. Postinstrumentidega on võimalik
esitada generatiivset muusikat, aga generatiivse muusika
esitamise eelduseks ei ole postinstrumentide kasutamine. See
tekitab nende kahe asja vahele nihke ning ma arvan, et
tegelikult käib jutt kahest erinevast kihistusest, mida läbivad
kohati samad jõujooned, kuid ei kattu täielikult.
Nüüd ründaks ma ka sõna „postinstrument“ sõnaspetsiifilist
tähendust. Kas valitud termin kätkeb endas tähendust, mis see
osutava mõistena sisaldama peaks? Eesliide „post“ märgib just kui
millelegi järgnevat. Siinkohal siis instrumentidele järgnev.
Selge, et see mõiste on tekkinud hiljem, kui sõna „instrument“, aga
kas postinstrumentaalne muusika ka mingis muus mõttes järgneb
instrumentaalsele. Vahest võiks seda nimetada alternatiivina
ebainstrumendiks. Sellest tulenevalt ka ebainstrumentaalseks
muusikaks. Sobivalt kõlaks ka pre- või eelinstrument, sest
instrumendi staatus omistub taolistele objektidele alles
musikaalse akti järgselt. Siis kui keegi nähtu muusikaks
tunnistab. Kitarr on kitarr, viiul viiul, oboe oboe. Nad on
kitarr, viiul, ja oboe ka siis, kui keegi nendega pudru jaoks
kartuleid purustab. Nöörist aasaga keermelati jupid muutuvad
instrumentideks alles siis, kui keegi need endale sõrmede otsa
riputab ja lihaskrampidega helisema paneb.
Potentsiaalinstrument.

II.IIII.IIII JÄRELDUS
Vaatlusest järeldub, et minu katsega sarnast olukorda on
kirjeldatud ka varem. Kõige suuremad kattuvused leidsin
generatiivse muusikaga. Seda muidugi vaid eeldusel, et minu
arusaam generatiivsest kunstist ja eriti selle bioloogilisest
kõrvalharust kattub muusikateadlaste ja teoreetikute omaga.

60

Olles tutvunud Generatiivse Kunsti Konverentsi aruannete ja
ettekannetega saan väita, et ka selle kunstižanri piirid ei ole
kinnitatud. Minu arvamusel eeskätt põhjusel, et kõik generatiivse
kunsti tegijad on oma olemuselt tulevikku vaatavad ning mõiste
liiga range piiritlemine tõkestaks ka eri kõrvalharude
tekkimist.
Samuti on kaheldav sõnas „postinstrument“ eneses sisalduv ühene
arusaadavus. Muidugi tuleb võtta arvesse, et eelneva
arutluskäigu jooksul süvenesin ma vaid muusikaspetsiifilise
terminoloogia käsitlemisele ning sama olukord sätituna
teatriteaduse, koreograafia, vabade kunstide või mõne muu
esituskunsti keskkonda, võiks avada asja uute nurkade alt. Kuna
uute mõistete kasutuselevõtmine ei tohiks olla kantud nooruse
entusiasmist, ebapiisava infokogumi haldamisest või lihtsalt
soovist end kehtestada, siis leian, et ka mõiste „postinstrument“
rakendamine laiema avalikkuse ees ei ole enne põhjalikumat
läbitöötamist veel piisavalt põhjendatud.
Kuigi postinstrumentaalsuse mõiste vajalikkus sai ümber lükatud,
pean märksa olulisemaks selleks käidud teekonda. Tuletades
meelde Dōgeni „mäed on mäed“ ei tähenda et „mäed on mäed“ (Allik
2012). Lisaks sellele katavad vaatluse all olnud muusikalised
mõisted peaaegu kogu etenduse helilise poole terminoloogia.
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II.IIIII TEHNO

II.IIIII.I TEHNOPROHVET ZENIT

Olen metsa. Jalutan mööda rada ja vaatan, kuidas rohelised
laigud paljastuvad lume alt. Ronin kaljunukile, et näha, kus ma
olen. Näen enda kõrval mäge. Veel kõrgemat kui see, mille veerel
seisan. Ma PEAN selle mäe otsa ronima. Miks? Ei tea. Kas on
olemas mõni „ürgne vajadus“ mis paneb sind tahtma ronida
kõrgeima mäe otsa. See on vastupandamatu. Nagu mudane veelomp
lapsele, kelle jaoks moodustab see tolle ajahetke täieliku
elukontseptsiooni. Majanduslik edu ja püüdlemine kõrgemate
väärtuste poole vaimses arengus. Ei. Mägi. Ja mina selle otsas.
Ehk see ongi püüdlemine kõrgemate väärtuste poole. Mägi on
minust väärtuslikum. Kindlasti ka väärikam. Mäetipuga
moodustame koosluse. Veel mitte. Olen alles jalamil. Nagu
pusletükk suures pusles ja ma näen sellele tükile sobivat kohta.
Proovi seda ava vaadata ja mitte sobitada sinna õiget tükki.
Võimatu. Pean ronima ja ava täitma.
Teed ülesse ei lähe. Otsin. Minust vasakul jookseb üks rada
paralleelselt kaljuseinaga. Sein on järsk. Ehk peaksin proovima
ronida. Kivid on ikka veel libedad. Jää alles sulab. Päeval
sulatab, öösel külmutab. Liiga ohtlik. Hakkan minema mööda rada.
Kaljusein ei kavatsegi laugemaks muutuda. Sumpan lumes edasi.
Kuradi lumi tuleb läbi tallas olevate aukude saabastesse.
Seisatan aeg-ajalt ja ootan, et jääkillud saabastes sees sulaksid.
Sokid on küll märjad, aga külm ei ole. Hea seegi. Rada lookleb
madalate kuuskede vahel. Mõned laugemad kohad küll viivad üles,
kuid ikka veel ei tihka ronida. Päike hakkab juba madalamale
laskuma. Kahe tunni pärast on hämar. Näen enda ees
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traditsioonilisi Rootsi majakesi. See on üksik talupidamine. Vana
sammaldunud puust lippaed on vajunud praktiliselt maani. Vaid
üksikud jupid turritavad lume seest üles. Semiootika raisk. Ka
vaatamata kõdunenud aiale saan aru, et edasi mind ei oodata.
Hoovis seisab punane „Volvo“ ja kaks musta hobust, hallid tekid
turjal. Hobused vaatavad mind huvitunud nägudega. „Volvol“ on
pohhui. Enam ei läve oodata. Hakkan mööda kivirünkaid ronima.
Kohati on lumel näha kitsede jälgi. Lähen mööda neid. Hirv
kukkunud ei ole, ehk ei kuku mina ka. Mida kõrgemale jõuan, seda
vähem lund on. Samblikud kividel krudisevad jalge all. Muidugi
neile ei meeldi, kui keegi tallab. Varsti olen tipus.
Näen enda ees vedelemas hirvepabulaid. Teine kuhi on paar
meetrit eemal. Ju ka nemad nägid seda mäge ja tundsid
vastupandamatut vajadust sobitada end minuga sama pusle osaks.
Mina kisun end argipäevast lahti ja tulen mägedesse. Nemad
elavad siin. Söövad ja situvad. Tunnen nagu tahaksin olla osa
samast süsteemist. Süüa rohtu ja sammalt. Kraapida lume alt
palukesi ja kui lumi sulab, siis tuleb toit ise sügavkülmikust
välja. Ja olla selle üle õnnelik.
Prohvetlust võib pidada inimese lähendamiseks tema olemuse
alglättele. Keeruka süsteemi purustamine, et hakata
konstruktsioone taas algosadest kokku monteerima. Sedasi on
kabehirved hetkel mu prohvetid.
Mäe otsas istudes leian ühe sambliku. Selle kuju lummab mind.
Nagu jaapani turist kougin kotist välja fotoka ning üritan seda
jäädvustada. Heidan kivile kõhuli ning püüan sambliku kaadrisse.
Liiga avar plaan. Mitte midagi ei jää näha. Nihkun lähemale.
Proovin zuumida. Objekti otsimise kursor hüppab mööda
männiokkaid, kuid ei püüa samblikku kinni. Zuumin veel. Zuumin
nii lähedale, et enam ühtegi okast ei jää kaadrisse. Püüan ühe
sambliku haru kursoriga kinni. Teravustan. Meenub, et saan
kasutada ka makrorežiimi. Sedasi olen veel lähemal. Zuumin pilti
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sisse. Sambliku pinnal paljastub struktuur, mida ma palja
silmaga ei näe. Läbi objektiivi olen lähemal, kui kunagi varem.
Zuumin sisse. Veel lähemale. Kuni olen sees.

II.IIIII.II TEHNOKIRURG
Dorothea Lange sõnade järgi on kaamera tööriist, mis õpetab
inimestele, kuidas vaadata ilma kaamerata (Lange) .
Kui tehnoloogiat ja tehnoteatrit on varem peetud humanitaaride
poolt tihtipeale millekski robustseks, ohtlikuks, inimeseks
olemist lihtsustav, siis ka eelnevatest intervjuudest tuli
selgelt välja, et selline eelarvamus on väär ning inimese arengu
suhtes vaat et pärssiv ja ohtlik. Inimese ja masina suhet vaatlen
ma täpsemalt inimküborgiaga tegelevas alapeatükis. Tehnoloogia
meeli ja füüsist laiendavat võimet.
Võiks öelda, et aspekt, mis mind heliloomingu puhul huvitab, ei
ole pelgalt omapärane muusikapala. Tänu kontaktmikrofonidele
oleme võimelised muutma helilaineks igasuguse vaevutajutava
vibratsiooni materjali sees. Vibratsiooni inimeses endas.
Ühendades maailma ning enese tehnoloogiaga, astume me sammu
lähemale uuritava mõistmisele.
Tänu tehnoloogiale on võimalus helide kaudu avada maailma nagu
kirurg. Nö heliröntgeniga rebime lahti rinnakorvi, et vaadata,
kuidas erinevate materjalide süda tuksub. Ma olen heli-küborg,
kes abivahenditega otsib uusi võimalusi materjaliga
suhtlemiseks. Mind ei huvita sedavõrd Stradivariuse viiuli
perfektne kõla, vaid hääl, kuidas selle puine keha pinge all
ragiseb ning ägiseb. Surve tagajärjel hakkavad keeled ükshaaval
hädiste niutsatuste saatel katkema. Abitu vastupanu saatel ta
kraksub, kriuksub, krigiseb, plõnksatab, praksub, krudiseb,
viuksatab, piniseb, kragiseb... Röögib keeltes, mille loodus on
talle andnud. Nagu piinapinki asetatud süütu inimene

64

nõiaprotsessis. Tema luud ragisevad, jäsemed rebitakse
millimeeter haaval liigestest lahti, lihaste kinnitused
katkevad. Viimased jõuetud abipalved kähisemas läbi suletud kõri,
kuni nutu ja veresegustest silmadest kaob läige nimega elu. Maha
jääb tühi purunenud kest, lebamas keset põrandat. Sel hetkel on
ta olnud rohkem inimene kui ükski teine liigikaaslane. Sel
hetkel on Stradivarius olnud rohkem viiul kui ükski teine
temasarnane. Ei, ma ei soovi hakata hävitama viiuleid, ega ka
inimesi. See oli ehk liig radikaalne näide, kuid loodetavasti
selgitas mu ideed otsijast, kes üritab avada asjade olemust.
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II.IIIIII HOMO SAPIENS MACHINA

II.IIIIII.I HELI-KÜBORG
Muusikamaailmas ei pea ma ennast heliloojaks ega muusikuks.
Vahest kõige tabavam oleks öelda, et ma olen heli-küborg. Kõlab
nagu miskit Terminaatori sarnast. Lahkun lavalt ning mõmisen
puise aktsendiga: „I´ll be back“. Ei, mitte selline küborg.
Seetõttu pean esmatähtsaks avada veidike küborgide olemust.
Klassikalise definitsiooni järgi on küborg organism, mis kasutab
uue keskkonnaga suhtlemiseks eksogeenseid lisakomponente (Case
2011). Seetõttu võib küborgiks tinglikult nimetada juba esimest
inimahvi, kes avastas, et kui ta terava kiviga vastu puud lööb,
siis saab palju jämedama juraka maha võtta, võrreldes paljaste
kätega suudetust. Olen mitmetes mõõgavõitlustraditsioonides
märganud sarnast õpetussõna, et relv ei ole mitte tööriist
inimese käes, vaid käe kolmas osa. Kämmal on vaid lüli, mis seda
ühendab. Mõõk muudab inimkeha paremaks. Mitte abivahend, vaid
keha täiustatud versioon. Seega võib õhku paisata provotseeriva
väite, et kas mitte juba koos kivikirvega ei loodud nö trial
versiooni üleinimesest.
Analoog-tööriistad on seega inimese enese keha modifikatsioonid.
Inimene tahtis lüüa tugevamalt ning leiutas haamri. Inimene
tahtis tappa kaugemalt ning leiutas vibu. Inimene tahtis joosta
kiiremini ning leiutas kaariku. Inimene tahtis lennata, aega
võttis, aga lõpuks nuputas lennuki ka välja.
Mõteldes välja superkangelasi, omistame neile võimeid, kus on
liidetud praeguseks igapäevased ja kohati lausa vanamoodsad
tehnoloogilised innovatsioonid, nö inimese ja tööriista vaheliste
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piiride ideaalne hägustumine. Sõdalane, kes ei pea haarama mõõka
tupest, vaid selle terad kasvavad Wulverine´i kombel välja lihast
ja luust. Hea näide on Marvel Comics´i „Fantastic Four“. Lugu
räägib neljast inimesest, kes saavad kosmosemissioonil kiiritada
ning avastavad seejärel endil olevat supervõimed. Mister
Fantastic on võimeline piiramatult venitama ja painutama oma
keha, suutes lüüa ja haarata olenemata distantsist. See unistus
hakkas ilmsiks saama juba enne Homo Sapiensi, kui esimene
innovaator avastas, et ei peagi tiigril paljaste rusikatega nina
veriseks taguma, vaid saab ka ohutumast kaugusest kiviga kolba
sisse visata. Seejärel mõtles ta, et mis neist kividest ikka
loopida. Kivid on rasked, lendavad vähe. Ta ihus teravaks
puutoika, et sellega tiiger läbi torgata. Tihtipeale tiiger
esimese sutsaka peale ära ei surnud ning kippus hoopis ise küti
elu kallale. Seepeale painutas ta soolikate abil toika kõveraks
ja lasi palju kaugemalt nooltega tiigri maha. Tõeline
eelajalooline Mister Fantastic. Teine kangelane Invisible Woman
on võimeline haihtuma. Ta murrab valgusosakeste trajektoori
nõnda, et optilise illusiooni tõttu näeb silm just kui temast
läbi. Tänaseks päevaks on taoliste materjalide prototüübid juba
valminud ja viral all over da interwebs. Human Torch
lennuvõimelise tulekerana on just kui südametunnistuse ja
huumorimeelega napalmist nõrguv kanderaketiga aatompomm ning
The Thing oma kivist lihastega tähistab iseseisva
mõtlemisvõimega tanki. Selliseid tänu teadusele realiseerunud
supervõimeid võikski jääda üles lugema. Capten America,
Spiderman, Hulk the Incredible just name it. Olenematsa soost,
vanusest, nahavärvist, kehakaalust või seksuaalsest
orientatsioonist on kõik võimelised muutma end gadget powered
Batmaniks. Kuid inimese ja tööriista suhtel tuleb alati ette
mingi piir. Väljatulistatud kuulil saab energia otsa ning
järjekordse lootusrikas leiutaja on sunnitud kuulutama oma
uuringu Perpetum Mobilest läbikukkunuks.
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Kuid sellega tehnoloogia areng ei ole piirdunud.
Kõrgtehnoloogilised seadmed on ületanud inimese füüsisest
tulenevate võimete piiri. Kui võtta valge A4 paber ning
joonistada selle ülemisse ja alumisse serva üks punkt, siis nende
kahe punkti vaheliseks lühimaks vahemaaks on hüpoteetiline
sirgjoon, mis neid ühendab (Case 2011). Alates kiviajast on näinud
inimene vaeva, et leiutada kiireim viis nende kahe punkti vahel
liikumiseks - kaarik, „Ferrari“, reaktiivlennuk. Seejärel tulid
targad inimesed ning murdsid paberi kokku, nii et need kaks
punkti kattusid. Alates raadioside leiutamisest on liigutud
selle poole, et maailm muuta väiksemaks, hallatavamaks. Kui
varem oli maakera peopesal hoidmine ainult Jumala privileeg,
siis tänapäeval oleme harjunud seda kandma oma taskus. Oleme
suure osa oma elust online. Olles online eksisteerime samaaegselt
absoluutselt igas maailma nurgas, kus vähegi interneti leviala
ulatub. Läbi sotsiaalvõrgustike iseendaks olemine pooldub. On
olemas analoog-Urmas ja virtuaal-Urmas. „Suur osa tänapäevasest
tehnoloogiast ei ole enam füüsilise keha, vaid vaimse
edasiarendus“ (Case 2011).

II.IIIIII.II TEHNOLOOGIA KUI JÄTK INIMESE EVOLUTSIOONILE
Ehk liig meelevaldselt, kuid siiski, esitan väite, et tehnoloogia
on jätk inimese evolutsioonile. Kõik teavad ütlust, et töö tegi
ahvist inimese. Tööga koos tekkisid ka tööriistad. Ka
tänapäevaste tööriistade areng on vaid jätk esimesele
pihukirvele. Tehnoloogiline inim-küborg on ühendanud
tehnoloogia sedavõrd oma füüsilise ja vaimse olemuse
koostisosaks, et neid on lausa raske eraldi vaadata. Homo Sapiens
Machina. Tehnoloogiline areng ei ole pelgalt katkise asfalti
lappimine, nagu seda on prillid, mis kompenseerivad halva
nägemisaistingu, protees mis asendab puuduvat jäset või
südamestimulaator, mis kontrollib defektset ning ajale jalgu
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jäävat elumootorit. Virtuaalmaailm on loonud inimesest ka
üleloomuliku vaimolendi. „Meil on tekkinud alternatiivmälu,
mida me ei kirjuta igapäevaselt üles märkmepaberitele vaid
eksisteerib meist enestest olenemata. Pangatoimingute ajalugu,
salvestuvad meilivestlused, Google history jne“ (Case 2011). Me
tasume paberilipakate ja raudketaste asemel elektrivõngetega
ning identiteeti asendab vapipildiga bukleti asemel mälumaht
magnetribal. Vaid paari nupulevajutusega on võimalik füüsiline
inimene ühiskonnast välja lülitada. Sulgeda ta kindlale
territooriumile, muuta maksevõimetuks, blokeerida sotsiaalselt.
Elektrooniliselt sedavõrd manipuleeritav olend peab olema
küborg. Selles pole vähimatki kahtlust.
Esimene ametlik küborg on Neil Harbisson, kes sündinud
värvipimedana, leiutas teadlaste abiga pea külge kinnituva
seadeldise „Eyeborg“, mis muudab kõik värvid vastavateks
helilaineteks. Ta ei näe, kuid kuuleb punast ja kollast, ning
oskab ka öelda, mis värvides on „Öökuninganna aaria“ või Adolf
Hitleri kõned. Kuid spektri 365 värvist talle ei piisanud. Lihtsa
edasiarendusega muutusid kuuldavaks ka infrapuna ning
ultraviolet. See on nagu mobiilirakendus füüsilisele kehale
(Harbisson 2012). Harbissoni üks peamisi sõnumeid on, et peagi ei
kasutata tehnoloogiat enam tööriistana, vaid me hakkame suhtuma
tehnoloogiasse kui kehaosasse. Selle asemel, et tehnoloogiat
kasutada või kanda, muutume me ise tehnoloogiaks. Ajalooliselt on
tegu väga olulise momendiga, mis võimaldab meil tajuda reaalsust
palju rohkemate meetoditega. Meie instinktid ja kehad muutuvad.
Kui liita kehaga tehnoloogiat, peab keha muutuma, et
tehnoloogiat eneses majutada. Keha muutub ja adopteerib uue
liidesega. Kuidas me sellega kohaneme, on väga huvitav. Tunne
olla küborg oli järkjärguline protsess. Kõigepealt ma tundsin, et
„Eyeborg“ andis informatsiooni (information). Pärast tundsin, et
see annab taju (perception) ning veel hiljem andis see mulle
tundeid (feelings). Kui ma hakkasin värve tunnetama ja nägema
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„värvilisi unenägusid“, teadsin, et „Eyeborg„ on osa minu
organismist. Hea asi küberneetika puhul on see, et ta võimaldab
arendada välja uusi aistinguid (senses). Uute aistingutega on
inimene võimeline end väljendama moes, arhitektuuris või mis
iganes muus kunstiliigis moel, milleks ta kunagi varem võimeline
polnud (Harbisson 2013).
Vastuväiteks saaks tuua tõsiasja, et ükski objekt ei saa olla
reaalne osa inimese kehast, kui see eksisteerib kehast
eraldiseisvalt. Vajab toimimiseks välist energiaressurssi. Ka
telerist vaadatav film võib ajada nutma või avada silmad
nägemaks maailma, mil moel pole seda varem osanud. Ka
kuuldeaparaat ilma patareideta on vaid mõttetu plastikjunn, mis
on sama kasutu kui laadimata telefon. Kuigi ka Harbissoni
„Eyeborg“ on hetkel laetav läbi USB otse seinakontaktist, on tal
plaan leida võimalus, kuidas pea sees paiknevat kiipi laadida
oma enda kehaenergiaga. Lülitades see vereringega on võimalik
luua surmani kestev „hüdroelektrijaam“, ammutada jõudu keha
kineetilisest energiast või saada seda otse ajult (Harbisson
2013).
Olen kuulnud juudi vanasõna, kes ei taha jääda vanaks, peab end
pooma noorelt. Arvatavasti ma ei liialda, kui ütlen, et minu
ainus soov elada vanaks on näha, kuhu see maailm omadega jõuab.
Olen rohkem kui kindel, et ma suren teises reaalsuses, kui see,
kuhu ma sündisin.
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KOKKUVÕTE
Minu eesmärk on magistritööga avada kõigepealt tehnoloogilise
teatri mõistet. Just tehnoteater on üheks põhiliseks tõukejõuks,
mis tekitas minus huvi ja pani tegema koostööd erinevate
performatiivsete kunstidega.
Tehnoloogilise teatri mõiste on oma olemuselt ikka veel segane.
Kuna puudub selge manifesteering ja ka otsene huvi tegijate enda
poolt kuskile kindlate seintega kasti mahutuda, ei ole tekkinud
ka ühist fronti, mis oma aadete eest viimse veretilgani võitleks.
Pigem ollakse orienteeritud protsessile ning avatud vormi
nähakse tugevusena.
Töö ühe tähtsama osa moodustavad lisasse paigutatud intervjuud
hetkel tehnoteatri skenes aktiivsemate tegijatega. Üritasin
keskenduda küsimustele, mis on seni meedias vähe kajastust
leidnud. Samuti on huvitav jälgida eri performerite suhtumist
sarnastesse probleemidesse.
Magistritöö teises pooles keskendun oma enda etenduse #ERROR
#CORPUS #MACHINA avamisele. Aasta 2013 alguses veetsin kuus
kuud Rootsis, väikeses mägises linnakeses nimega Dals Långed.
Veetsin oma vaba aega põhiliselt matkates. Istusin tundide kaupa
mäetippudel ning hakkasin rännatel peas tiirutanud mõtteid üles
märkima. Kui olin Eestisse tagasi jõudnud, lugesin kirjutised
uuesti üle ning otsustasin need võtta etenduse alustekstideks.
Magistritöö teine pool ongi pühendatud nende tekstide avamisele
ja analüüsimisele.
Minu kindlaks sooviks oli eemaldada lavastusest sõnade kasutus.
Füüsilise teatri vahenditega opereerides on minu jaoks liigutuse
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ja kindlalt ette öeldud tähenduse puudumine vabastav. See annab
mõttele ruumi.
Üks teema, millele Rootsis palju tähelepanu pöörasin, oli olevik.
Tundsin, et viibin pidevalt minevikus ja tulevikus, kuid olevik
tundub vaid õbluke sild nende kahe vahel. Samas see sild on
ainuke reaalselt eksisteeriv asi, sest minevik ja tulevik on vaid
hallutsinatoorne väljamõeldis. Niipea, kui me kuhugi saabume, on
tulevik sealt juba läinud ja niipea kui me sealt lahkume, pole
enam minevikku. See on võimalik tänu kronesteetilisele
potentsiaalile. See Endel Tulvingu kasutusele võetud mõiste
tähistab inimese võimet omada kujutluspilti iseendast ja
nihutada seda kujutluspilti ajas edasi-tagasi.
Etenduses väljendan oleviku hetke ja kronesteetilise
potentsiaaliga mängimist läbi paari olukorra, kus läbi
ettesätitud olukorra on lihased sunnitud tegema motoorseid
liigutusi, mis pole teadlikult kontrollitavad. See on otsene
põhjus-tagajärg suhe. Võrdlen seda kuuma rauast asja kätte
võtmisega. Kuna mitteteadvuslik meel töötab teadvusest kuskil
10 000 korda kiiremini, siis me laseme kuuma asja sedamaid lahti,
kui tunneme temperatuuri, mitte ei hakka olukorra üle arutlema.
Verbaalse eneseväljendusega eemaldan oma performatiivsest
keelest narratiivi. Narratiiv on võimalik vaid tänu
kronesteetilisele mõtlemisele. Kui keskenduda hetkes olemisele,
tundub ka narratiivi kasutamine anakronistlik, sest see ei ole
olevikupunktiga mingilgi määral seotud.
Minu tõrksus kultuuri ja keele suhtes ei ole seisukohavõtt. See
pigem on katse vaadata asju enda jaoks uue nurga alt. Ma ei arva,
et ilma keele ja kultuurita oleks meie liik kuidagi parem. Ilma
saatusliku geenimutatsioonita, mille tõttu osutus võimalikuks
verbaalse märgisüsteemi teke, oleks meie liik kindlasti
teistsugune – mitte parem või halvem, aga teistsugune.
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Oma helikeeles opereerin põhiliselt müradega. Minu jaoks on müra
aus ja puhas. Müra ei pea midagi kirjeldama. Sellest puudub
sisseprogrammeeritud programmilisus. Müra ei armasta, ei vihka,
ei jutusta lugu. Müra on müra. Müra on armastusväärne juba selle
pärast, et see on müra. Müra on tihe. See sisaldab endas
eristatamatult palju noote. Me suudame küll eristada seal üht
või teist kõrvahakkavamat, kuid kogupildis jääb see ikkagi
tabamatuks ja distantsihoidvaks nagu kass. Minu jaoks on müra
nagu tööriist. Ma ei ürita sellega jutustada lugu, vaid töödelda
kuulajat.
Muusika ja kõne räägivad erinevates keeltes. See tuleneb juba aju
ehitusest. Ajukahjustuse tagajärjel on võimalik kaotada nii
muusikaline kuulmine, kuid säilitada verbaalne kõneoskus kui ka
vastupidi. Kunstnikud, kes on harjunud töötama visuaalse või
helilise materjaliga, jäävad tihtipeale jänni oma teostest
rääkimisega. Märksa lihtsam on tõlgendada muusikat video või
tantsu kui sõnade kaudu. Paljud muusikud ja kunstnikud ei alusta
oma teoste loomist sõnastamisest. Juba eos on need abstraktsed
ning pildi- või helikeel töötab omadel jõujoontel.
Magistritöö lõpus käsitan tehnoloogiat evolutsiooni jätkuna. See
on küll provokatiivne, kuid tehnoloogia ja kultuuriline
käitumine on arenenud käsikäes. Ilma kivikirveta poleks meil ka
Puškinit. Inimahvi taibukus visata tiigri kolju kaljunukilt
kiviga sisse on otseses seoses Marie Underi luulega. Tehnoloogia
ei ole miskit inimorganismist eraldiseisvat. Iga tehnoloogiline
aretus on pikendus bioloogilistele kehaosadele. Et käel oleks
suurem löögiulatus, leiutati oda, seejärel vibu, kahurid,
ründeraketid ning lahingdroonid. Minu visioonis on
tulevikuinimesed Marvel või DC Comicsi superkangelased. See ei
tähenda, et kõik hakkaksid aluspükse tavaliste pükste peal
kandma, vaid tänu tehnoloogilistele lahendustele muutuvad meie
organismid üha piiritumateks ja meeled avaramaks. Juba tänasel
päeval suudame abivahenditega lennata, omada virtuaalseid
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teisikuid, liikuda sadu kilomeetreid tunnis, kuulata läbi kosmose
teisel pool maakera asuvate inimeste kõnet ning ühendada oma
ajulained tema telefonist tuleva muusika playlist´iga. Kas keegi
julgeb veel väita, et selle näol pole tegu üleinimlikkusega? Ehk
just sellest Nietzsche oma ettekuulutustes rääkiski? Lihtsalt
tollal polnud inimkonnal veel pagasit, et tema jutust aru saada
ning tõlgendas seda natsipropagandana. Welcome to the Brave New

World, my dear fellow cyborgs!
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SUMMARY
My first goal was to open up the concept of technological
theatre. Techno-theatre was the main driving force that built my
interest to cooperate with performing artists.
The concept of technological theatre is still unclear by its
nature. Since the performers don´t have any interest in defining
their work, there are no active fighters to protect the
definition of techno-theatre. It is a rather process-oriented art
form and open form is seen as a strength.
One of the most important parts of the thesis are the interviews
with active performers in the techno-theatre scene. I tried to
focus on the questions which are not jet reflected through the
public media. It is also interesting to follow the different
opinions of performers.
In the second half of the thesis I focus on my own performance
called #ERROR #CORPUS #MACHINA. I spent six months in the
beginning of the year 2013 in Sweden in a small down called Dals
Långed. I spent most of my free time hiking in the mountains.
When I was sitting for hours on the mountaintops, I started to
note down all the ideas that came to me while I was walking.
After returning to Estonia I read these writings again and
decided to work with them as the basics for my performance. The
second half of my thesis is mainly analysing these texts.
My aim is to remove verbal text from the performance. For me it
is liberating physical theatre from certain meanings. It gives
space for my own ideas.
An issue I focused on in Sweden was being present. I felt that I
spent a lot of time in the past and the future, but the present
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vast just a small bridge between these two. However, this bridge
is the only real thing, because both the past and the future are
a hallucinatory fiction. As soon as we arrive somewhere, the
future is gone and when we leave, there is no more past. It is
possible thanks to chronesthesia. This term was coined by Endel
Tulving and means that humans have self-image and can set this
image both into the past as well as into the future.
In my performance I express the present moment and I play with
the chronesthetic potential using the situations, when muscles
are forced to make movements that are not consciously controlled
– the direct cause-consequence relationship. I compare it with
grabbing hot iron. Our unconscious works 10 000 times faster
than consciousness: we let the iron piece free as quick as we feel
the heat.
With non-verbal self-expression I also remove the narrative.
Narrative is possible also thanks to the chronesthetic thinking.
When I work with the present moment, it feels anachronistic to
use narratives.
My reluctance towards culture and language is not a statement.
It is rather an attempt to look things from a new angle for
myself. I do not say that the human kind would be better without
culture and language. Without a fatal genetic mutation, which
made it possible to generate the verbal sign system, our species
would be certainly different. Not better or worse, but different.
In my musical language I mostly work with noise. For me, noise is
honest and pure. Noise does not have to describe something. Noise
does not love, does not hate, does not tell stories. Noise is noise.
Noise is beloved already because it is a noise. Noise is thick. It
includes many notes. We can separate some of them, but in general
we are not able to discern them. Noise is almost like a cat. I use
noise as a tool. I do not want to tell stories with noise, I rather
wish to manipulate the listener, in a good way of course.
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Music and words speak a different language. It already comes out
from the structure of the brain. Caused by a brain damage it is
possible to lose musical hearing, but maintain verbal speech and
vice versa. Artists who are used to work with visual or sound
often find it difficult to speak about it. It is much easier to
interpret music through video or dance. Many musicians do not
start their creative process from verbal basis. The ideas are
abstract from the beginning.
In the end of my master´s thesis I describe technology as a
continuation of evolution. It is provocative, but technology and
cultural behaviour have evolved hand in hand. Without stone
axes we would not have Pushkin. Killing a tiger with a large
stone thrown from a cliff is directly linked to Marie Under's
poetry. Technology cannot be separated from the human body. Each
new piece of technology is an extension of the biological body.
To throw further, people invented a spear, then bow, cannons,
missiles and battle drones. In my opinion, people of the future
are Marvel and DC Comics superheroes. This does not mean that we
start to wear our underwear on pants, but we can extend our
bodies and mind thanks to the modern technology. Already today
we can fly, have virtual clones, move hundreds of miles per hour,
speak with other people through Space and change playlists in
the phone with brainwaves. Perhaps this is what Nietzsche was
talking about in his prophecies of Übermensch? It is just that
people did not have the data to understand him and instead
interpreted it as a Nazi propaganda. Welcome to the Brave New
World, my dear fellow cyborgs!
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Intervjuud Henri Hüti, Taavet Janseni, Andrus Laansalu ja Erik
Alaloogaga.

Tehnoloogia ja teater on käinud käsikäes antiigist alates. DEUS
EX MACHINA näiteks ja Konstantinoopoli liikuvad masinad,
millega paleede külastajatele muljet avaldati. Mis ajast on Teie
arvates võimalik vaadelda tehnoloogilise teatri teket?
Henri Hütt: Mina olen enda teooriates välja töötanud sellise
mõiste nagu „protomasin“. Ehk siis ratta leiutamisest olekski
võimalik vaadata masinate arengut. Igasugune machinery, mis on
muutnud inimese tööd lavaruumis kergemaks. Tahaks öelda, et väga
kaugele tagasi ürgaega ulatuvalt, kui „seitse esimest masinat“,
töö lihtsustamise printsiipi, käiku tulid. Ütleme nii, et kui
ratas on laval, siis ma olen juba võlutud ja arvan, et näitleja
suudab sellega ka midagi mõistlikku peale hakata
Taavet Jansen: Siin tuleb esile üldse küsimus, millal defineerus
teater selliseks, nagu me teda tänapäeval mõistame. Teater kui
kunstivorm, on ju suhteliselt hiljutine leiutis. Varem oli see
pigem show. Antiigi teater oli nagu tänapäeval mingi
interaktiivne videoekraan Viru keskuses. See ka otseselt ei
liigitu teatri alla. Vägivaldselt ju saaks, aga pigem on ikka
meelelahutus. Kui teater hakkas formuleeruma, ilmusid selle
kõrvale ka tehnoloogilised vahendid
Andrus Laansalu: Miks teater võiks olla üldse mehaaniline,
tõukub sealt, et mehhanismide tööprintsiibid ja organismide
tööprintsiibid on oma olemuselt samad. Kogu mehaanika on
tuletatud nendest võimalustest, mida organismid teha saavad.
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Tehnoloogiat on arendatud sellepärast, et meie keha võimalustest
on jäänud väheks. Terav asi peos või viskeoda on andnud meie
kehale ruumis suurema ulatuse. Et seetõttu teatraalsesse
väljendusse, mis on selgelt seotud inimliigi sümbolkäitumise
võimekusega, tehnoloogia sisse tuuakse, on täielik elementaarsus.
Kui tehnoloogia sobib kasutamiseks praktilisel väljal, miks
mitte ka sümboliseerival väljal. Minu jaoks on üllatav vaid see,
miks masinaid on seni püütud kasutada vaid illustreerivalt ja
tausta toetavalt. Ei ole võetud nende loomulikke rütme ja
loomulikku käitumisviise ning dünaamikat kogu aeg sisse. Selle
mõtlemise pealt ma ei saagi paika panna punkti, kust algab
tehnoloogiline teater. Esimeste tööriistade tekkimine ja
keeleliste sümbolite ilmumine tunduvad olevat tekkinud koos.
Inimkultuur hakkas tekkima koos tehnoloogiaga. See tõukepunkt
ja geneetiline nihe, mis toimusid, tunduvad olevat samad, nii et
järelikult ei saagi inimkultuur eksisteerida ilma tehnoloogiata.
Erik Alalooga: Isiklikult minu jaoks algab igasuguse
tehnoloogilise kunsti ajalugu mehest nimega Aleksandria Heron.
Seda 1. sajandil elanud teadlast, matemaatikut ja
mehhaanikasuurkuju kunstiajaloost ei leia, küll aga paigutub ta
kategooriasse „leiutajad”. Selle määratlusega aga viskab kohe
sisse selge error`i. Nimelt on ajaloos kokkuleppeliselt peetud
leiutajateks neid konstruktoreid, kelle tegevus lihtsustab
inimeste igapäevast tööd. Heroni leiutistest ei olnud aga sellest
vaatevinklist mitte mingisugust tolku. Tolle aja kohta äärmiselt
keerukad ja kohati täisautomaatsed mehhanismid teenisid enamasti
esteetilisi või performatiivseid eesmärke. Tehnoloogilised
lahendused teatrietendustele hõlmasid spektrit heliefektide
tekitamisest kuni täisautomaatse 10-minutilise etenduseni.
Viimast väidet arvesse võttes võib öelda, et vaatamata
definitsiooninihkele, mahtus Heroni praktiline loometegevus
peaaegu laitmatult tehnoloogilise teatri katusmõiste alla.
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Henri Hüti virtuaalidentiteet
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Tehnoloogilise teatri mõiste on olnud Eestis kasutusel umbes 16
aastat, aga siiani pole ühtselt defineeritud, mis see õigupoolest
on. Kas selline avatud platvorm vabade radikaalide ja
muutujatega tuleb pigem kasuks või kahjuks? Ühest küljest jääb
vabadus teha mida tahad, aga samas pole kokkulepet, millega
üldse tegemist on. Jääb tunne, et tehnoteater on see, mille keegi
tehnoteatriks nimetab. Kas üldse oleks vaja ühtset definitsiooni?
Matused on ka vaatajatele, mitte surnutele, sest tema mädaneb
igal pool samamoodi. Ehk on tehnoteatri mõistet ja definitsiooni
ka vaja vaid teatriteadlastele ja kriitikutele, mitte tehnoteatri
tegijatele endale?
Henri Hütt: :) Väga provotseeriv küsimus. Hea, et ei ole kindlat
definitsiooni. Aga ma arvan, et ühisosana kõik need tegijad
näevad masinas kui partneris potentsiaali, mis võtaks heas mõttes
üle keskrolli täitva näitleja ülesanded. Kui aga võtta terminite
loomist ja kellele neid üldse vaja on, siis on väga hea, et
kunstnik töötab oma ideest lähtuvalt, mitte sellest, kuivõrd
tehnoteater see nüüd oli. Kolmkümmend protsenti? Viiskümmend
protsenti? See, kellele see oluline on, on kindlasti teoreetik.
Jumal tänatud, et uusi asju tehakse. Kaua sa ikka jaksad neist
kolmest õest kirjutada?
Taavet Jansen: Tehnoloogiline teater sarnaneb pigem komöödiale
või draamale. See on pigem žanri liigitus, mis sisu kohta ei ütle
mitte midagi. Tehnoteatri liigitus kätkeb ainult vormi, mitte
sisu. Mingid suva tüübid teevad mingit suva asja. Ka meedia ja
teadlased tegelevad pigem vormi kui sisuga. Sisuliseks läheks see
ehk alles siis, kui keegi üritaks kirjutada manifesti.
Andrus Laansalu: Mina arvan küll seda, et ühtset definitsiooni
ei ole vaja. Ma saan aru, et teaduse tegemiseks on vaja väga
selgelt kokku leppida ühe või teise termini tähenduses, et asjad
oleksid üheselt mõistetavad, aga mulle piisab sellest, kui
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artiklite kirjutaja defineerib kõigepealt iseendale, mida ta
selle all mõtleb. Mul on tunne, et üleüldse postmodernses
kultuuriruumis ei ole mõistlik suurte ühismõistete kehtestamine.
Kunagi olin ma ainuke inimene, kes seda mõistet kasutas ja ma
üritasin tekitada sellele mingit terviklikku kontseptsiooni, aga
nüüdseks on praktiliselt võimatu luua ühtset sisu, sest iga
rühmitus teeb seda täiesti erinevalt. See sõltub sellest, mis
vahendeid keegi kasutab. Ühine mõiste ei oleks enam ökonoomne.
Erik Alalooga: Huvitav, kust tuleks ja kellest koosneks see
kriitiline mass otsustajaid, kellel on pädevus dogmaatilise
kokkuleppe sõlmimiseks. Ja kellele seda vaja oleks.
Kõikmõeldavate žanriliste definitsioonidega on alati see häda, et
defineerijad tahavad pilti suruda kokku võimalikult kitsasse
raami ja lakoonilisse lihtlausesse. Defineeritavad seevastu
löövad pilti süstemaatiliselt võimalikult segaseks, et laiendada
oma tegevusareaali ning mitmekesistada kasutatavaid
tehnoloogiaid ja materjale. Viisteist aastat tagasi keeldus Ott
Karulin kategooriliselt eemaldama jutumärke sõna
„tehnoloogiline” ümbert, kui jutt käis nähtusest „tehnoloogiline
teater”. Tänaseks on kahtlusemärgid ilma suurema kärata kadunud
ning tehnoteatri elujõudu kultuuripildis aktsepteeritakse. Samas
tundub, et praeguseks on jäänud sõna „teater” selles tandemis
tugevalt järele lohisema. Tegijad, keda tehnoloogilise teatri
uuemasse tiiba paigutatakse, kasutavad samu lahendusi nii
teatrilaval, näitusesaalis, kontsertidel kui ka avamaastikul.
Vahe tuleb sisse alles siis, kui peab kulka taotlust tehes kindla
sihtkapitali nime ette linnukese klikkima. Kõige tobedam on see,
kui vaataja keeldub nähtava teosega kaasa mõtlemast seni, kuni
talle ei ole ühest žanrilist määratlust suhu topitud. Kunagi oli
Andres Keil Lendava Hollandlase etendust vaadates püha viha
täis, kuna nähtu puhul ei suutnud ta tuvastada mitmeid teatri
tundemärke, kuigi omateada tuli ta vaatama teatrietendust.
Teisalt jälle on radikaalsete ideede asetamine otsekontakti
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kivinenud mõistetega alati atraktiivsem ja silmatorkavam.
Mässaja müüdi loomisega ei pea ise eriti vaeva nägema, töö
tehakse vastaste poolt ära.

Tehnoloogiline teater kui lihtsalt sõna jätab esmapilgul väga
steriilse ja tehisliku mulje, kuid kõige sügavamad emotsionaalsed
laengud olen saanud just tehnoetendustest. Kuidas on võimalik
see, et tehnoteater puudutab matemaatilise ja ratsionaalse
mõtlemise asemel saalis vaadates hoopis emotsionaalset mõtlemist?
Henri Hütt: Sest et mina vaatajana suudan omistada masinatele
inimlikke väärtusi. Kaja Kannu viimases etenduses „Be real my
dear“ on stseen, kus ta kasutab dildot eesmärgipäraselt ja pärast
jääb see dildo maha ning suriseb vsrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
seal nii nagu ise tahab. Mul oli tunne, et appikene, ta on seal ju
nii abitu. Kuigi see ei ole tehnoteatri etendus, siis ma tajun, et
ma suudan tunda empaatiavõimet, mis iganes sisse-välja
lülitamisega on võimalik teha. Ma usun, et ka vokki vändates, nii
et pilpaid hakkab lendama, on sul sellest vokist kahju. Kui keegi
midagi liigutab, siis sa suudad sellele elu omistada ja elu
omistades on ikka see, et loodame, et ta jääb terveks ja kui ei jää,
siis on kahju vaadata, kuidas ta läbi põleb ja sureb.
Taavet Jansen: Inimene ei suuda vaadata ju mitte midagi ilma
empaatiata, otsides sellega võib-olla ka oma eksistentsile mingit
põhjendust. Tehnikale on seda väga lihtne üle kanda. Kuna ta
teeb mingit asja, siis ta meenutab elu. Teaduslikult tulevad siin
sisse ka peegelneuronid. Kui ma näen, et keegi sügab vuntsi, siis
tekib mul ka vajadus vuntsi sügada. Sellega on lääne teadus
tõestanud budismis juba ammustest aegadest valitsenud
veendumust, et me olemegi üks ühine võrk. Meil ongi mingi osa
ühiseid neuroneid.

89

Taavet Janseni virtuaalidentiteet

90

Andrus Laansalu: Kui kunagi tehnoteatri mõistet kasutama sai
hakatud, siis see kujutlus, et tegu on millegi väga matemaatilise
ja ratsionaalsega, omal ajal Eesti humanitaarid närvi ajaski.
Teatrit on alati üritatud vaadata millegi väga hingelise,
personaalse ja isiklikuna. Kujutlus, vähemasti siinses
kultuuriruumis, oli masin, mis sust üle sõidab. Sellel ei ole
üheksakümnendate ja kahetuhandendate masinatega enam mingit
pistmist. Võib-olla inglise rasketööstuse liinimasin rebis tema
kasutajal käe otsast ära, aga kahekümnenda sajandi tehnoloogia
on väike, märkamatu, üritab kaasa hingata. See vastuolu tulenes
pigem teadmatusest. Teisalt võib seda vaadata läbi küberpungi
prisma. Peamine küberpungi seletus on olnud high tech and low

lives. Teine definitsioon, mis hakkas hiljem levima, on võrdlus, et
blues on olukord, kus heal inimesel on halb olla, küberpunk on
see, kui heal inimesel on halb olla ja arvuti. Sellise võrdluse
korral oleks tehnoteater nagu bluesi edasiarendus oma
emotsionaalse tuuma poolest. Tehnoloogiline teater, nii nagu ta
kujunenud on ja ka minuarust vajalik, ei ole kunagi esile tõstnud
tehnoloogilist aspekti, vaid selle kaudu väljendatakse midagi
inimesele kui olendile omast. Tuuakse esile kõik need aspektid,
mida teised kunstivormid esile ei too, selle pärast, et nad ei
lähe piisavalt füüsiliseks. Tehnoloogilise lähenemisega annab
minna hästi lähedale. Naha alla. Nii nagu küberpunk kirjandus ei
tegele tehnoloogiliste lahenduste üksikasjaliku kirjeldamisega,
vaid inimeste seisunditega tehnoloogiast üleküllastunud
kaasaegses maailmas, nii ka tehnoteater.
Erik Alalooga: Mingi osa emotsioonide komplektist baseerub
kindlasti vaataja varasemale tehnoloogiakogemusele või selle
puudumisele, tekitades kas äratundmist või hirmu. Kaasa aitab ka
füüsiline empaatia. Nähes kedagi selges ja tugevas füüsilises
kontaktis mateeriaga, kandub see üle vaatajale.
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Kas on õige väita, et tehnoteater on arenemisvõimeline sama kaua
kui tehnoloogia ja reaalteadused?
Henri Hütt: Ma tahaks öelda, et nii kaua kui areneb tehnoloogia,
nii kaua leidub ka leidlikke lavastajaid, kes suudavad selle
enda kasuks tööle panna.
Taavet Jansen: Ma arvan, et siin on rõhk ikkagi teatril, mitte
tehnoloogial. Tehnoloogia on teatris alati olnud. Gaasilampidest
peale. Tehnoloogia on olnud alati teatri selline sidekick. See
teatri ime sünnib suuresti läbi tehnoloogia. Valgus, muusika,
ülejäänud tehnika. See kõik mängib väga suurt rolli. Minu jaoks
muudabki tehnoloogilise teatri huvitavaks see, et need tüübid
tuuakse peidust välja. Praegusel ajal toimub suurem teadmiste ja
kogemuste ümberhindamine nagunii. Raamatulugemine on juba
praegu vintage. Ma saaks vastata sellele ainult siis, kui eeldan,
et maailm jääb hetkel seisma ja liigub arengus edasi täpselt nii
nagu on liikunud viimaste aastate jooksul. Kõik aga viitab, et
see saab teistmoodi olema.
Andrus Laansalu: Tulevikuprojektsiooni on hetkel võimatu anda.
Nii nagu William Gibson kaheksakümnendate alguses tuli välja
kirjandusega, mis kehtestas küberpungi, siis algul ta kirjutas
lähitulevikust. Küberpunk hakkaski tegelema lähitulevikuga,
mitte nagu hard science fiction, mis otsib oma materjale hästi
kaugelt ja teeb tohutuid tehnoloogilisi arendusi. Küberpunk
toetus juba olemasolevale tehnoloogiale ja tänu sellele oli sel
teatav reaalse elu kontakt, mida hard science fiction ei
tahtnudki saavutada. Aga Gibsoni viimane romaan tegeles juba
olevikuga ja ta ise ütles intervjuus, et muutused maailmas on nii
kiired, et ta ei pea enam mõistlikuks lähitulevikust kirjutada.
Ta ei suutvat seda teha nii adekvaatselt nagu tahaks. Sama
perspektiiviga ei tahaks ma tulevikku ennustada ka
tehnoloogilisele teatrile.
Erik Alalooga: Bingo!
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Kristjan Korjus kõneles ühes oma loengus anduritest, mille abil
on võimalik konstrueerida ajust pilt, mida inimene näeb. Seega on
võimalik filmida ka inimeste unenägusid. Ma ei oska nimetada
eriti miskit, mis oleks isiklikum ja privaatsem kui ühe inimese
unenägu. Mul on tunne, et tehnoloogia omamoodi paljastab
kunstnikud. Nagu valedetektor, mis paljastab varga, kaotab see
kunstniku kuvandist igasuguse müstifikatsiooni, sest ka kõige
sügavamad abstraktsed toimingud saavad matemaatika ja
reaalteadustega seletatud. Paneb kunsti loomise protsessi samale
pulgale auto juhtimisega, seina värvimisega remonditöödel, poes
toidu jaoks õigete koostisainete valimisega jne. Unenägude
paljastades muutub David Lynch suva rekkameheks (no offence
pikamaasõitjate suhtes), kes oskab oma tööd tehes lihtsalt
teistest paremini arutleda ja kopeerida oma teadvuse teisi
seisundeid. Kas tehnika areng sellises valguses ei hirmuta?
Henri Hütt: Ma ütleksin ikkagi, et masinale on ette antud
nullist sajani võimaluste piir. Isegi kui ta selle sees teeb

random´it, siis see random ei ole random/ kui masin toodab
totaalset random´it, siis ta ei saa väljapoole oma
toimemehhanisme minna. Sa pead olema võimeline masinat nii
kaugele lahti võtma, et ta saab vastata vaid jah ja ei vastuseid.
Kui masin hakkab unenägude uurimisele lisaks ka maasikakooki
küpsetama, siis see peab eelnevalt olema talle sisse
programmeeritud. Aga inimmõistusele on võimalik mistahes hetkel
sisse viia suunamuutus. Luua seoseid, mis jäävad väljapoole
masinatele võimalikku random´it.
Taavet Jansen: Ei. Võib-olla ei erinegi Lynch rekkamehest.
Kunstnik ei ole ju mingi üleinimene. Võib-olla aitab see just oma
ideed paremini deliver´ida. Nagu ka Laansalu on ju maininud, et
nüüd on selline aeg, kus reaalteadused on nii kaugele arenenud
ja humanitaaria nii kinni jooksnud, et need lihtsalt peavad
koostööd tegema hakkama.
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Andrus Laansalu: Kunstniku tegevuse on kahekümnenda sajandi
kunstiteooria ammu demüstifitseerinud. Sellest, mis tegelikult
ajus toimub, on väga palju paremini võimalik aru saada.
Ajuuuringutes on inimkond alles alguses. Üks põhiprobleem, mille
otsa me komistame, on tänapäevani see, et me ei oska öelda, kuidas
teadvus konstrueerub. Seetõttu ei ole tekkinud ka inimese sarnast
tehisintellekti. Vastates küsimusele teise nurga alt, tuleb
teemasse sisse tarida jälle Gibson, kes kirjutas, et lugematud
põlvkonnad kunstnikke on surnud tummadena, sest ajal, mil nad
sündisid, ei olnud tehnoloogiat, mis neile sobiks. Selles
kontekstis surid kõik fotoandega inimesed enne fotoaparaadi
leiutamist tummadena. Tahan asjaga jõuda sinna, et kui läbi
tehnoloogilise lahenduse on võimalik kaardistada kunstiloome
protsessi täpsemalt, siis see iseenesest ei ole mingi
demüstifitseerimine. See on mehhanism, mis annab meile selgema
arusaamise. Kunsti loomises ei olegi midagi, mis peaks olema
müstifitseeritud. Juba üksnes müstifikatsiooni kontseptsioon
tuleb eelnevast religioonikesksest ajastust. See on tuhandete
aastate jooksul tekitanud niivõrd tugeva ja pika slepi, et need
mõisted toimivad meie kultuuriruumis edasi.
Erik Alalooga: Arvan, et väga paljusid kunstnikke hirmutab mõte
geeniusemüüdi kokkuvarisemisest ning väidetavate kõrgemate
sfääridega toimuvate otsekontaktide diagnoosimisest
hallutsinatsioonideks. Teadus kui valedetektor kunstis on väga
vajalik. Kaasaegse kunsti kõikelubavus pakub asüüli leegionite
hulgale šarlatanidele, kes silmi pungi ajades ning keeldudes oma
tegevust analüüsimast väidavad, et neid juhib alateadvus või
muud raskelt kaardistatavad, aga sellevõrra müstilisemad jõud.
Kui nendega oleks lõpp ning selle asemel selguks, et iga
rekkamehe aju suudab produtseerida sama elujõulisi kunstilisi
mustreid nagu David Lynch, siis arvatavasti see rikastaks pilti
ikka oluliselt. Samas põlgan ma igasuguseid lineaararengu
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loogikal toimivaid prohvetlusi ja nende kuulutajaid ning tõmbaks
nad kõik rattale!

Kui ma vestlen oma IT-alase ettevalmistusega sõpradega, siis me
mõistame üksteist väga hästi, kuigi mina ei tea küberneetikast
mitte midagi ja nemad omakorda kunstist. Ometi leiame
küberneetikast ja kunstist rääkides ühise keele. Ehk on see
füüsiline maailmapilt meievaheliseks sillaks. Sellisel juhul
tekib hirm, et ega pole tehnoteatri näol tegu mingi füüsikalise,
mehaanilise või küberneetilise rahvateatriga?
Henri Hütt: Ma ei tahaks küll jagada inimesi õigeteks ja
valedeks, aga ma loodan, et tehnoteatri leiavad üles need õiged
inimesed, kes samas omavad ka varasemat teatrikogemust.
Taavet Jansen: See on ainult meie soovunelm, et eristame kunsti
muudest asjadest. Kunst peaks olema ühiskonna orgaaniline osa.
Laiendab perspektiivi ja mingid tüübid kuskil rakendavad seda
praktiliselt. Arendavad mõtteid ja ideid edasi.
Andrus Laansalu: Kunstniku tegevus kaheldamatult on eristuv ja
vajab ettevalmistust, aga see ettevalmistus ei pea olema nii
spetsiifiline, et vajab süvenemist teise keele õppimisse ,vaid võib
põhineda ka mingi kultuurifragmendi omaduste tajumisele. Selle
põhjal, et sa lihtsalt võtad omaks mingisugused mustrid.
Erik Alalooga: Ei ole rahvateater seni, kuni ei kasutata
vahendeid, mille kasutamiseks puuduvad vähimadki eeldused.
Vaadates rahvateatrit saan ma aru, miks see nii vastik on: nad on
näinud, kuidas näitlejad näitlevad ja proovivad seda jäljendada
ilma igasuguse pagasita. Rahvateater peaks samamoodi lähtuma
sellest, mida tegijad päriselt teha oskavad ning sellest ilma
mingi žanrilise jäljendamispüüdeta tegevuse kokku komponeerima.
Tehnoloogiline teater minimeerib tähenduskihtide kokkukuhjamist
– etendust on võimalik vaadata täpselt sellena, millena see
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lavalt paistab. Ei mingeid viiteid väljapoole. Biosemiootika
vaatenurgast on keelepõhine tähendustekiht evolutsiooni
seisukohast väga uus ja väljaarenemata infokäitlemisvõime. See
tekitab ebakindlust mitte ainult kunstikauges vaatajas vaid ka
tegijais endis.

Kui jätame sõna (tehno)TEATER viitava tähenduse kõrvale, siis kas
tehnoteater üldse on teater, kui enamus traditsioonilisi
väärtusi on eemaldatud. Tekib tunne nagu maalimise puhul, kus ei
ole värve, pintslit ja lõuendit, vaid seda kõike asendab
videoprojektor, mis kuvab pildi tühjale seinale. Näiteks filmib
kaamera kausis oleva vee pinnal vibratsiooni mõjul segunevaid
õlisid ja see läheb live steaming´uga galerii seinale. Võiks
öelda, et tegu on tehnomaalimisega, aga jääb küsimus, kas asjal on
mingit seost maalikunstiga. Projektor, mis muidu on olnud paljude
maalijate abivahend jõudmaks ideest lõpptulemuseni, eriti
fotorealistidel, on siinkohal täielikult inimese rolli üle võtnud
ning klassifitseerub pigem installatsiooniks. Ehk on ka
tehnoteatri näol tegu mingi veidra ajalise piiranguga live

action protsessi installatsiooniga? Ja kui oluline on üldse end
teatri hõlma alla sokutada ja end sellega seostada?
Henri Hütt: Ma mõtlesin selle üle päris palju, kui me
MIMprojectiga tegime Kunstihoones näitust. Seal ühes saalis oli
näitlejateta teater. Mis teeb teatrist teatri? Tükk aega

wonder´isime, et see ei oleks vaid installatiivne ruum. Mida
kaugemale teater oma kodust, ehk black box`ist jõuab, seda rohkem
ta peab end teatrina tõestama. Kui Draamateatris toimuks etendus,
kus terve kahe tunni jooksul ei toimu mitte midagi, siis selles ei
hakata kahtlema, sest punased toolid, eesriie ja ülejäänud sada
inimest on olemas. Sa mitte ei sisene installatiivsesse ruumi,
vaid kindlal kellaajal istud toolile maha ja vaatad kindla
perioodi jooksul etenduse ära. Etendus toimub siin ja praegu ning
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kui sellele vahele segad, siis oled ise kaotaja. Võib-olla ma
utreerin, aga teatrisse minnes sa ikkagi paned ilusamad riided
selga, ei hiline ja ei joo ennast enne purju. See on küll naiivne,
aga ikkagi hoiab teatri esteetikat.
Taavet Jansen: Teatrikogemus on täiesti erinev kui
installatsioonikogemus. Teatrikogemus algab sellest, et mõtled,
nüüd ma lähen teatrisse. Lähed ostad piletid. Paned ilusti
riidesse. Võtad pruudi kaasa. Sõidad taksoga kohale. Teed väljas
suitsu. Kõnnid fuajees. Ostad kohvikust konjaki. Tuleb kolm
kutset etendusele. Istud saali maha. Vaatad esimese vaatuse ära.
Vaheajal lähed sööd kooki. Vaatad teise vaatuse ära. Aitad
pruudil mantli selga ja koduteel arutled, kuidas oli. See on
teatrikogemus. See mida sa spetsiifilisemalt nägid, ei ole
teatrikogemuse puhul vahet. See on nagu näituse külastamisega.
Võtad otsuse ja lähed käid vaatad näituse ära. Sa ei saa seda
teha telefonist või bussiaknast. See, mis laval toimub, on ikkagi
veits pohhui selles mõttes. Meie lihtsalt oleme otsustanud seda
teha läbi tehnoloogia.
Andrus Laansalu: Kui ma tahan sellest platvormist kirjutada,
siis ma ei ütlegi väga kergekäeliselt enam sõna tehnoloogiline
teater. Pigem tehnoloogilised esituskunstid. Nüüdseks on selge,
et asi, mida me tavatsesime nimetada tehnoloogiliseks kunstiks,
on miski, mis jääb kaasaegse kunsti, kaasaegse teatri ja kaasaegse
muusika vahele. Võib ka mujalt haarata. Ta ei olegi teater ja ei
peagi olema teatrina defineeritav.
Erik Alalooga: Teatri hõlma alune tasku on toetusrahadest
oluliselt rohkem pungil kui kunstil, seega on küll mõtet sinna
sokutuda. Aga kui asjast rääkida, siis pea viisteist aastat
tagasi tehnoloogilise teatri manifestiga lagedale tulnud
rühmitus Lendav Hollandlane astus pange sellega, et üsnagi
radikaalse idee teostamisse kaasati liigselt traditsioonilise
teatri vahendeid. Laansalu &co esines peamiselt näitekirjanike ja
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tehnoloogiliste lahenduste väljatöötajate rollis. Jäme ots anti
ikkagi lavastajatele ja näitlejatele. Peamine diskussioon käiski
teemal, kas näitlejat kui teatri aluskomponenti, on vaja või
mitte. Justkui oli ja natukene ka mitte. Täna, kui toimub selgelt
tehnoloogilise teatri teine tulemine, on saanud selgeks, et
koolitatud näitlejate järele karjuv vajadus puudub. Küll aga on
tehnika kõrval olulises rollis inimene oma füüsilise
konstruktsiooniga, mis astub vahetusse kontakti tehnoloogia
karakteristikaga. Tehnoteater paigutub selgelt teatri ja
visuaalkunsti ühisalale. Tehnoteatri esimese tulemise
analüüsimisega sai kõige valutumalt hakkama Raivo Kelomees just
tänu sellele, et ta kasutas teistest enam visuaalkunsti sõnavara
ja taustainformatsiooni. Olen isegi öelnud, et kellele meie
etenduste käsitlemine teatri vaatenurgast hirmsaid piinu
valmistab, võib toimuvale läheneda hoopis kunsti suunalt. Olgu
nende jaoks siis tegemist mitte etenduse vaid piiratud
ajavahemikul toimiva installatsiooniga, mis eeldab
ettevalmistatud inimfaktori kohalolu.

Millest tuleneb tehnoteatri esteetika? Kui Erik Alalooga
etendused baseeruvad just kui masinate elementaarsele
olemasolule. Masinate lavalised tegevused on ainult need, mis
nad on. Nagu töömees, kes vahetab katkise prožektori pirni. Tuleb
oma sodiste tunkedega kohale, sätib kolmnurkse redeli püsti ja
kriginate/krudinate/raginate saatel ronib lae alla. Paneb
prožektorisse uue pirni ning tehnoloogiline päike tõuseb taas.
Samas Tartu Teatrilabori etendusi on valdavalt iseloomustatud,
sõnadega nagu unenäoline, hüpnootiline, narkootiline,
poolteadvuslik. Taavet Jansen on rääkinud varasemalt
tehnoloogia romantilisusest.
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Henri Hütt: Kindlasti on seal eesotsas selline paarisrakend nagu
aurupunk ja küberpunk. Oluline on ka see, et näed oma
tehnoloogilises lavapartneris elu. Ma arvan, et see algab
puhtalt masina enese esteetikast ja kes tahab minna asjaga
sügavamale, see näeb masinates ka elu.
Taavet Jansen: Need on kõikide tegijate suva otsused. Seal ei ole
mingit ühte nimetajat. Erik on ikkagist selline steampunk. Ürgne
tehnoloogia. Samas ülemine ots võib olla nii turbo-digital, kui
üldse annab olla.
Andrus Laansalu: See sõltub, kes on tüüri taga. Kes millist
aspekti tehnoloogilisest esituskunstist tähtsaks peab.
Erik Alalooga: Keskses osas on tegemist funktsionaalsuse
esteetikaga. Kui masin on saavutanud oma funktsiooni, siis tema
väljanägemisega rohkem süvendatult vaeva ei nähta. Valgusest
vahest otsitakse mingeid värvide mustreid ja samamoodi helist
minimaalseid muusikalisi mustreid. Aga väga kaugele sellega ei
minda.

Kas analoogse ja digitaalse tehnoteatri vahel on mingeid
erinevusi? Lähenemine, protsess, tulemus, elamus?
Henri Hütt: Ma arvan et analoogis on rohkem elu. See ei ole nii
palju ühtede ja nullidega piiritletud. Kontakt on vahetum.
Taavet Jansen: Muidugi, aga ma arvan, et seal ei ole nii suurt
vahet nüüd ka. Pigem ikka mingi interface`i küsimus. Välimuse
küsimus. Sisuliselt pole seal vahet, kas sa teed delay´d lintide
või delay-plokiga.
Andrus Laansalu: Mingi hetk me ju võime öelda, et me nüüd
keskendume rohkem analoogilistele seadmetele, aga lõpuks on ikka
kuskil mingi digitaalne programmijupp ka sees. Steampunk annab
mehaanikale tagasi tema lihtsuse ja jälgitavuse, seevastu
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küberpunk on nagu viirastus, mille puhul me näeme tulemust, aga
mitte seda kes teeb, kuidas teeb, miks teeb ja millega. Tulemused
iseenesest ei ole erinevad ja neid ei pea ilmtingimata
vastandama. Oluline on see, mida me tahame nendega saavutada.
Erik Alalooga: Olulist vahet ei ole. Mina olen
tehnoloogiakäsitluses analoogtiival eelkõige teadmiste ja
oskuste piiratuse tõttu. Et see liiga labane ei tunduks, siis
räägin sinna juurde analoogtehnoloogia eelistest protsessi
selgema loetavuse näol. Tegelikult olen ma digitiiva tegijate
peale päris tihti kade.

Tehnoetendustes on masinad tihtipeale väga inimlikud,
personifitseeritud. Nagu traditsiooniline maausk, kus igal
kivil, puul ja taimel on hing, nägu, isiksus. Masinad on
kommunikatsioonivõimelised ja asuvad kohati lausa inimest
juhtima. Seevastu inimkeha lähendatakse üha rohkem masinale.
Kujutatakse seda kui süsteemi, mis on paigutatud inimolendi
kujulisse korpusesse. Sel on oma mootor, juhtimiskeskus,
kanalisatsioon, infoedastussüsteem. Kui inimmasin läheb katki,
siis jääb järele sarnane kasutu kest, mis viiakse inimprügimäele
ning kaevatakse maa alla et kole vaadata poleks ja haisema ei
hakkaks. Üha rohkem kogub populaarsust ka katkiste inimkorpuste
utiliseerimine läbi prügipõletuse. Ka meil on Pärnamäel igati
toimiv jäätmekäitlusjaam. Milline on sinu suhe laval masina ja
keha vahel ning mida üldse tähendab Teie jaoks olla inimene? Kas
inimkeha üldse on seal oluline või tuleks see hoopis eemaldada?
Nii et isegi pileti saad osta uksel automaadist.
Henri Hütt: Minu jaoks isiklikult on keha oluline. Sellises man-

machine suhtes. Ilma kehata poleks masinal seda masinalikkust ja
ilma masinata poleks kehal seda kehalisust. Referentsi point on
oluline.
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Taavet Jansen: Ma olen proovinud ikka eemaldada. Suuresti on
teater ikkagi liigikaaslase jälgimine. Nagu Peter Brook on
öelnud, et kui inimene kõnnib läbi tühja lava ja keegi teine
vaatab teda, siis see on juba teater. Ma olen ikka vastu vaielnud
sellele ja väitnud, et keegi ei pea läbi kõndima, piisab kui peas
toimub see kogemus.
Andrus Laansalu: Olles biosemiootik olen ma endiselt veendunud,
et see teadvus ja maailmatajumise viis põhinevad otseselt sellel,
kuidas meie kehad on konstrueeritud. Kui meil oleks teistsugused
kehad, siis oleks meil ka teistsugune kultuur ja mõtlemine.
Kunstniku tegevusele mingi müstilise olemuse andmine põhineb
sellele, et meil pole olnud kogu kultuuriajaloo jooksul õrnemat
aimugi, kuidas inimese teadvus või keha funktsioneerib. Lihtsad
teadmised. Lihtsad skeemid. Tead, et kui torkad teise inimese
sisse metallist ora, siis ta tõenäoliselt sureb ära, sest see on
praktikas end nii mitu korda tõestanud, aga see ei ole teadmine.
Seetõttu inimese lahutamine kehaks ja vaimuks on ka selle
eelneva kultuuri produkt. Suht kasutu teadmine, sest seal ei ole
mitte midagi lahutatavat. Mul on tunne, et tehnoloogilised
esituskunstid ei tekita sellist eristust. See on pigem inimese
kui tervikliku kogumi integreerumine tehnoloogiaga.
Erik Alalooga: Nii looduses kui ka tehnoloogias on isikustamine
seda tugevam, mida vähem on teadmisi nähtuste reaalsetest ja
teaduslikest toimemehhanismidest. Pakun, et publik on taolistele
tõlgendustele oluliselt avatum kui kunstnik, kes on mikroskeemid
ise kokku tinutanud või mehhanisme keevitanud. Tehnoloogiline
teater vabastab paljuski masina talle tööstuslikult omistatud
tarbefunktsioonist. Ehk aitab taoline vabastamisakt kaasa
romantiliste tõlgenduste sünnile. Mina isiklikult sellise
poeetilise jamaga ennast väga ei vaeva. Kuigi jah – isegi selles
intervjuus eelistan ma kasutada isikulisi asesõnasid.

104

Erik Alalooga virtuaalidentiteet

105

Paljud füüsikud ja reaalteadlased on pöördunud usku. Newton
näiteks pühendas kogu oma elu lõpuaastad Piibli uurimisele. On
anekdoot, et kolm teadlast istuvad koos: bioloog, keemik ja
füüsik. Kui bioloog jõuab oma arutluskäigus küsimuseni, millele
ta ei tea vastust, siis ta küsib keemikult. Kui keemik jõuab
küsimuseni, millele ta ei tea vastust, siis ta pöördub füüsiku
poole. Kui füüsik ei suuda leida oma küsimusele vastust, ei jää
tal muud üle kui pöörduda Jumala poole. Räägitakse, et elu
tekkimine läbi juhuse on sama tõenäoline, kui vanarauaplatsilt
läbi tuiskavas tuulispasas reisilennuki tekkimine. Kas
tehnoinimene saab omada religioosset maailmapilti? Kas Te usute
Jumalat?
Taavet Jansen: Jah, ma ei saaks öelda, et ma olen religious, aga
mul on sellega pigem mingi love-hate relationship. Aga see ei ole
seotud tehnoloogiaga mitte kuidagi. Seal on suuremad küsimused,
kui see, mis laval toimub. Marginaalsed eksistentsiaalsed
küsimused. Ma arvan, et see isegi ei puuduta seda teemat.
Andrus Laansalu: Olen uurinud päris paljusid religioone, käinud
nendega läbi. Kristlased, budistid, maausulised. Alati olen
jõudnud küsimusteni, millele ei ole võimalik nende vahenditega
vastata. Praeguseks hetkeks olen ma absoluutselt
religioonivastane inimene. See on nagu vigane telefonimäng.
Mingisuguseid mõttekäike, mis on tekkinud ühtedes kultuurilistes
tingimustes on antud edasi. Edasiandmiste käigus on tekkinud
tõlkevead, arusaamise vead. See on soovmõtlemine tingituna
sellest, et tegelikkusest ei teatud mitte midagi. On üks asi,
milles ma eristun ateistidest ja teadlastest, kes eitavad
kindlalt igasugust religiooni. Ma jätan lahtiseks küsimuse, kas
mingisugune teistsugune mõistuse vorm eksisteerib kusagil või
mitte. Ma ei pääse sellele infole ligi. Ma ei saa olla nii
lihtsameelne, et endal olevate teadmistega saaksin öelda midagi
tegelikkuse kohta. Võib-olla on kusagil meist kõrgem mõistus, aga
ma ei tegele selle küsimusega, sest mul ei ole data´t, millega
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sellele küsimusele lähedale pääseda. Olles ise lugude jutustaja,
näen ma liiga täpselt, kui lihtne on inimestele suruda pähe ideed
millestki ja rääkida nii, et kõik usuvad. Ma üritan mitte võtta
seisukohta. Öelda, kas mulle meeldib või ei meeldi. Ma tahan
lihtsalt kasutada enda käes olevat analüüsiaparatuuri nii hästi
kui saan.
Erik Alalooga: Teadlased üldiselt ei ole kunagi pretendeerinud
kõike lõplikult äraseletavale positsioonile vaid lakkamatu
protsessi keskele. Pigem käsitlevad teadust absoluutse tõena
kõrvalseisjad, kellele materialism tundub kõige vastuvõetavama
maailmakäsitlusena. Et siis teadlane elu lõppfaasis ikkagi oma
piiratust tajub ning ennast suuremasse pilti tahab paigutada ei
ole just väga loomuvastane. Ka minu jaoks ei ole see uks
lõplikult kinni müüritud, aga arvatavasti avaldub see mingi
isikliku suhtena igavikku ja lõpmatusse, mitte liitumisena
kindla konfessiooniga.

Olen kordi lugenud meediast kriitikat, et tehnoloogilise teatri
etendused on dramaturgiliselt nõrgad. Olen ka enda tegevuse
puhul märganud, et tihtipeale läheb põhirõhk konstrueerimisele,
ehitamisele ja töökojas müttamisele. Masinad veetakse küll
lavale ja need sooritavad oma ettemääratud tegevusi, kuid
kostüümid on pigem väljavabandavad kui põhjendavad ja ka
lavakujundus on äärmiselt lakooniline. Tühi ruum oma
seadeldistega. Kas kostüümid ja dekoratsioonid on etendusest
taandatud, et tuua välja oluline (masinate töö ja nende
kombinatoorika) või jääb see stsenograafilise ettevalmistuse
puudulikkuse taha?
Henri Hütt: Siinkohal on oluline, läbi millise filtri vaadatakse.
See, kes kirjutab nõrgast tehnoloogilise teatri dramaturgiast, ei
pruugi tegelikult üldse kirjutada tehnoteatri dramaturgiast.
Tehnoteatri nõrku kohti ei saa vaadelda samalt positsioonilt kui
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Erik Alalooga ja Andreas W „Materjali vastupanu“.
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Tšehhovi kolme õe nõrkusi. Siin on tegu pigem mingi ajalise taaga

lost in translation´iga.
Taavet Jansen: Ma arvan et kostüümid ja butafooria ei ole üldse
olulised. Mõned teevad ka palja persega black box´is oma asja. See
on ennekõike esteetiline küsimus. Aga seal on palju seda
tendentsi küll, et etenduse lavastamiseni ei jõuta. Lavastus
unustatakse lavastamata.
Andrus Laansalu: Inimesed, kes on harjunud dramaturgiaga,
otsivad ka tehnoteatri etendustest dramaturgiat ja kunsti poole
pealt vaatajad heidavad ette, miks nii palju dramaturgiat on
kasutatud, see pole üldse vajalik. Ma olen seda korduvalt
kuulnud. Nagu kahe kuhja vahel käimine.
Erik Alalooga: Et tehnoloogilist teatrit süüdistada mingis
kindlas paiknemises dramaturgilisel „nõrk – tugev” skaalal,
peaksid tegijad kõigepealt ise tunnistama ambitsiooni sellel
skaalal kuidagiviisi osaleda. Kunagi väideti, et „Materjali
vastupanus” ei olnud dramaturgilist arendust. See väide tegi
meile palju nalja, kuna süüdistaja otsis etendusest seda, mida
seal ei pidanudki olema. Kunstiväljalt tulnutena on meie jaoks
eklektika täpselt samaväärne dramaturgiline joonis nagu iga
muu. „Materjali vastupanu” oli algusest peale mõeldud nõrgalt
seotud pildijadana, mida võiks vajadusel vabalt ümber laduda. Ja
visuaalsest pildist jätame küll teadlikult välja kõik liigse, et
lihtsustada fokusseerimist olulisele.
Olen kohanud tehnoteatri publikus peamiselt kahte sorti inimesi.
Neid, kes etendusest mitte midagi aru ei saanud ja neid, kes
etendusest mitte midagi aru ei saanud, aga arvavad, et oli ikkagi
maru äge värk. Ise kuulun tihtipeale sinna teise nimekirja. Kui
oluline on vaatajale vastu tulla? Tihtipeale peidetakse oma
kunstilist suutmatust selle taha, et kunstist ei peagi igaüks
aru saama. Nimetan ennast kunstnikuks, aga üha raskem on mul
nüüdiskunsti kaitsta, sest 90% juhtudel lahkun ma galeriidest
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ebameeldiva elamusega ning kui mul isegi õnnestub
kontseptsioonist läbi närida, siis tekib küsimus, mille kuradima
pärast seda jura tarvis on?
Henri Hütt: Mulle iseenesest meeldib see abstraktsioon, mida
tehnoteater teeb. Kui näiteks laval on kaks kuvarit, mis
kordamööda edastavad mingit valget ruutu, siis jumal tänatud, et
üks ei tee naise häält ja teine mehe häält, et vaatajale vastu
tulla. Sellisel juhul on tunne, et minu kui vaataja
abstraheerimise võimet on alahinnatud ja ma ei suuda näha elu
väljaspool enese peegelpilti. Tahaks öelda, et ei pea vastu
tulema, sest kui sul endaga igav on ja ei suuda panna pilte peas
jooksma ja tekitada referentse, siis on tegu pigem vaataja poolse
fantaasiavaesusega. Ma arvan, et tehnoteatri ja nüüdistantsu
publikut ühendabki see, et nad ei oota asjade puust ja punaseks
ette tegemist.
Taavet Jansen: Kui on tähtis, et aru saadakse, siis sa lihtsalt
pead vastu tulema. Nagu meie vestlus praegu. Kui ma tahan, et sa
minust aru saaksid, siis mul on mõttekas rääkida eesti või
inglise keeles. Kui ma peaksin hiina keeles sokkima hakkama, siis
minu statement jääkski arusaamatuks. Kui ma ütleks ei, ma räägin
ainult hiina keeles, siis ma pean rääkima hiinlastega või
jaurama omaette. See on minu valik. Ei saa öelda, et peab vastu
tulema. Kui töö olemus ja mõte on selles, et ta on selline nagu ta
on, siis sa ei saa vastu tulla. See oleneb ka vaatajast. Mõnikord
tuleb pärast etendust rääkima ka inimesi, kes niiöelda ei nõustu
sellega, et selline asi üldse toimus. Ma ei saanud sittagi aru ja
järelikult oli täielik pask. Pärast seda on vestlust üldse mõtet
arendama hakata vaid siis, kui see inimene nõustub, et selline
asi toimus. Mingi asi juhtus ja nüüd me saame arutada, et mis see
asi oli, mis juhtus. Mõnikord on mu endaga ka juhtunud seda, et
pärast etendust vaatajana küsitakse minu käest kommentaari ja ma
keeldun kommenteerimast, sest põhimõtteliselt juba from the

ground level ma eitan, et minu jaoks sihuke asi üldse toimus.
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Lihtsalt etendus ei „tulnud läbi“. Ja see on minu asi, et see ei
„tulnud läbi“. On kahtlane üldse hinnata kunsti terminitega
„meeldis“ ja „ei meeldi“. Inimestel on kombeks hinnata asju, mis ei
ole nende jaoks, halvustavalt. Kui näed filmi, mis sulle ei
meeldi, siis koheselt tekib tahtmine seda filmile ette heita.
Kuulates muusikat, mis ei ole minujaoks mõeldud, näiteks folkjazz´i, siis ma ei ütle, et Sandra Sillamaa on loll, et ta sihukest
jama teeb, vaid see lihtsalt pole my cup of tea. Ta ei saa mulle
vastutulemiseks lisada oma muusikasse elektroonilisi krudinaid.
See asi lõpetaks oma olemise sellisena nagu see on. Vastutulemine
on väga trikiga küsimus. Kui võtta Toomiku purgid, siis kas ta
saaks publikule vastutulemiseks midagi muud sinna sisse panna.
Ei saa. See töö kaotaks oma mõtte. Kunsti eesmärk ei ole inimesele
vastu tulla. Meelelahutuse jaoks on nii palju teisi kanaleid,
mida tarbida. Kui inimene ei taha seda asja vastu võtta, siis pole
teda ka kuidagi võimalik aidata. Mis ei tähenda, et kunstnik võib
teha, mis iganes pähe tuleb.
Andrus Laansalu: Teatud piirini. Ma arvan et kõigil kunstnikel
tuleb see küsimus üles. Eks ole erinevate tööde puhul erinev,
mitte tehnoteatri küsimus eraldi. Antud konflikt on sisse
kirjutatud igasugusesse kunstiliiki. Kui ma teen nii nagu ma
tahan ja väljendan nii nagu ma tahan saavutades selle, mida ma
kõige rohkem tahtsin näha, siis ma olen ju põhimõtteliselt
realiseerinud selle, milleks ma kunsti teen. Tuleb otsustada,
mille jaoks ma ühte või teist asja teen.
Erik Alalooga: Stereotüüpne matemaatiline mudel väidetava
kunstilise taseme pöördvõrdelisest seosest arusaajate hulga
suhtes võib pahatihti lähtuda autori enesehinnangumängudest.
Arvan siiski, et enamik kunstnikke tahavad olla vaatajale
arusaadavad, see lihtsalt ei õnnestu alati. Või kui asi on halb,
siis ta ongi seda ja ei mingit error´it. Eraldi teema on see, kui
vaataja paaniliselt otsib varjatud tähendust kohast, kus seda ei
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peagi olema. Oleme jõudmas olukorda, kus vaatajat peab hakkama
vabastama kohustuslikust tähenduste otsimisest.

Mis ülejäänud maailmas toimub? Ei tahaks uskuda, et eesti on
ainus taoline tehnoromantika oaas. Samas ma arvan, et me ei peagi
läänt matkima vaid auga oma perifeersust ja idaeurooplust välja
kandma, kus toimuvad igasugu kahtlased ja veidrad asjad.
Henri Hütt: Ma arvan, et kõige tugevamalt on need ühendatud just
tantsus ja uues meedias. Selline man-machine suhete otsimine. Aga
et tehnoteatri tegijate ringkond hakkab suuremaks paisuma, kui
kaasaegse tantsu lavastajate ringkond, on kindlasti kind of

unique.
Taavat Jansen: Kogu see žanr on omadega veel kiviajas. Meil on
tüüpe, kes suudaksid asja arendada, aga nad kõik on busy millegi
muuga. Pole neid, kes sellega aktiivselt töötaks. Me kõik teeme
sadat asja, kuid ei ole ühele teemale pühendunud.
Andrus Laansalu: See on küsimus, millele ma absoluutselt ei oska
vastata. Mind peaaegu ei huvita, mida mujal tehakse. Kui mulle
satub midagi ette, siis ma vaatan hea meelega, aga ma ei tee
mitte ühtegi pingutust, et saada teada, mida mujal tehakse. See
pole ignorantsus. Sa lihtsalt ei ladesta endasse informatsiooni.
Selleks, et teha tehnoloogiliselt huvitavaid etendusi, pole vaja
teada, mida tehakse esituskunstides. Selleks on vaja lugeda
netiblogisid, mis kajastavad tehnoloogilisi uuendusi. Vaadata
Youtube´st ja Facebook´ist igasugu jaburusi. Tehnoloogilise
esituskunsti jaoks vaja minev mõtlemine haarab mingeid
lahendusi, mehhanisme, konstruktsioone ja hakkab neist tükkidest
kokku laduma. Kui tead, mis toimub ülejäänud esituskunstide
väljal, on väga hea. Kui ei tea, siis ei juhtu ka mitte midagi.
Erik Alalooga: Kuigi ma eespool igasuguseid defineerimispüüdeid
materdasin, peab tunnistama, et teatri määratlemine sellise

112

prisma läbi on tõenäoliselt unikaalsena just Eestis tekkinud ja
moodustanud siin teatava koolkonna. Ei sa väita, et ma väga
põhjalikku juurdlust oleksin läbi viinud, aga tundub, et mingeid
suuri ja tugevalt kanda kinnitanud analooge mujalt maailmast
naljalt ei tarvitse leida. Tehnoloogiat kasutatakse palju ja kui
vaadata hiljutisi Wagneri lavastusi lääne megateatrites, siis
loomulikult ei ole just palju vastu pakkuda. Aga tehnoloogia kui
dramaturgilise dominandi selge väljajoonistamine ning selle
sidumine biosemiootika ja evolutsiooniteooriaga võib kujuneda
vägagi uuenduslikuks kultuurikäsitluseks. Tehnoloogilise teatri
peaideoloog Andrus Laansalu sellega ka tegeleb. Loodan, et tema
keeleõpingud jõuavad kiiresti faasi, kui ta suudab hakata ennast
inglise keeles formuleerima. Sellega on aga kiire, kuna iga kell
võib mõni kõõmase kraega lääne intellektuaal ette jõuda ja
kinnistada jällegi kuvandit, et kogu innovatsioon on võimalik
ainult metropolides. Seega kõik progressiivselt mõtlevad
kaaskodanikud – motiveerigem Laansalut sõbralike
kuklavõmmudega!

Kas androidid unistavad elektrilammastest ehk kui kaugele on
võimalik tehnoteatriga minna?
Henri Hütt: Kui see kohe välja surema peaks hakkama siis tuleks
kindlasti UNESCO kaitse alla võtta, aga kuna ei tundu välja
suremas, siis esimese asjana peaks võimalikult suurele
ringkonnale tutvustama. Käia sarnase fookusega festivalidel,
teha etendusi siin ja väljaspool, rääkida konverentsidel. Tuleb
tõsta teadlikkust ja leida potentsiaalseid koostööpartnereid. Mul
on tunne, et neid insenere ja IT-tüüpe on päris palju, kes küll
teatri tegemiseni ei küündi, kuid kelle lahendused ja mõtted on
kindlasti palju paikapidavamad ja kauakestvamad, kui meiesuguste
entusiastide omad.
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Taavet Jansen: Sama kaugele kui iga muu asjaga. Sel ei ole mingit
sügavusmõõdet. See ei pruugi kunagi hakata kommunikeeruma
suurte massidega. Kui sa suudad hakata kommunikeeruma suurema
publikuga muutumata Navitrollaks, siis juba ongi hästi.
Tehnoloogia areneb nii kiiresti, et me ei saa ette ennustada, mis
juhtub järgmiseks. Võtame näiteks Oculus Rifti, millega sa saad
viibida 3D küberruumis. Juba homne päev võib olla selline, et see
reaalsus, kus me viibime praegu, on vaid üks võimalikest
reaalsustest. Ülejäänud on computer generated. Ma saan vaadata
ka oma poja pealt, kes on pidevalt arvutimängudega online. Võib
arvata, et lapsed minetavad seeläbi kontakti reaalsusega, aga
järsku nad lihtsalt õpivad asju teises järjekorras. Ta oskas enne
kooli minemist tuhande piires liita ja lahutada, kuid mitte
siduda kingapaelu. Nüüd oskab muidugi. Raske uskuda, et miljonid
aastad evolutsiooni on viinud selleni, et meist järgmine põlvkond
minetab sisse kodeeritud võime õppida kõige vajalikumaid asju
esmajärjekorras. Kuna paljud lapsed veedavad oma aega arvutis,
siis järsku nende jaoks ongi see üks esmavajalikumaid asju.
Koolid kurdavad, et ei suudeta käsitsi enam kirjutada, sest ranne
väsib ära. Ehk polegi vaja käsitsi kirjutada koolis, kui
tekstigeneraatorid suudavad salvestada ka teksti suusõnaliste
käskluste peale. Vanasti õpetasid emad tütardele vokiga lõnga
ketrama. Siis võtsid töö üle vabrikud ja midagi hullu ei
juhtunud sellest, et enam käsitsi ei osata. Viljandis saab õppida
kui soovi on.
Andrus Laansalu: Ma ei taha teha ühtegi tulevikuennustust, aga
ma tean, kus on piir. Meil ei ole mitte kellelgi laboratooriumit.
Meil ei ole sellist tehnoloogilist jõudu, nagu on teadusasutustel
või arvutiprotsessori tootjatel, kes suudavad teha midagi sellist,
mida me ka suurima pingutuse korral ei saaks teha. Me peame oma
vahendid võtma neilt, kes on asjad juba valmis teinud. Toetuma
juba olemasolevatele lahendustele. Olema leidlikud selle piiri
taga.
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Erik Alalooga: See intervjuu lõpebki sellise küsimusega vä?
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Henri Hütt lavastuses „Säärane mulks“
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