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TEEKOND LÕUNA-EESTISSE. 
MAASTIKU KUJUTAMISEST JA ESITAMISEST 

KUNSTNIKU VAATENURGAST

Jane Remm

Maastike ja nende esitlemise üle mõtiskledes ning oma maale tutvustades 
viib kunstnik lugeja mõttelisele teekonnale Tallinnast Lõuna-Eestisse, nii 
nagu ta seda ise sageli teeb.

Euroopa maastikukonventsioon (2000: 2) sätestab, et „„maastik“ 
tähendab inimese poolt tajutavat, looduslike ja/või inimtekkeliste tegu-
rite toimel ning koosmõjul kujunenud iseloomulikku ala“. Kuidas me 
maastikku tajume? Maalikunstniku jaoks on esmane ilmselt vaatamine. 
Maastiku mõiste tuli kasutusele seoses maalikunstiga ja tähistas vaadet 
loodusele (Di Palma 2016; Lehari 2001). Mitmedki uurijad on seostanud 
maastiku mõistet vaatamisega, mis aga pakub passiivset kogemust. Nii 
näiteks võrdleb kultuurigeograaf Denis Cosgrove (1998) maastiku ja 
koha mõistet, kus esimene on seotud kõrvaltvaatajaga ning teine koha-
likega. Sotsiaalantropoloog Tim Ingold (2000) võrdleb mõisteid maastik 
ja tegevus maastik, seejuures on esimene visuaalne ja passiivne ning teine 
kuuldeline ja interaktiivne.

Kui näeme maastikku kui vaadet, võime küsida, kas see on ka vaate-
mäng ning kuidas ja kelle poolt on see lavastatud? Maastiku kujunda-
mine ja esitlemine on võimas tööriist, millega luua arusaam (kodu)maast. 
Vaate mängu lavastamine on lihtsam, kui inimestel on aktiivne side 
maaga kadunud. Mõningaid maastikke eksponeeritakse, teisi peidetakse. 
On maastikke, mida inimene, kes linnast linna sõidab või matkaradadel 
 matkamas käib, kunagi ei näe. On maastikud, mida tahame enda ümber 
näha, ja teised, mida tahame kaugemal hoida. Ka Euroopa maastiku-
konventsioon (2000) jagab maastikud väärtuslikeks ja tavalisteks.

Vaateid teelt

Maastike tajumise ühed olulised mõjutajad on teed: nende trajektoorid, 
teedeäärsed vaated. Paraku on nii, et paljud inimesed näevad maastikku 
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vaid linnast linna sõites, märgates seega pelgalt paiku, mis on tee ääres. 
Autoga mööda sõites välistab inimene maastiku kogemise teiste meeltega 
ning ka vaatamisviis on piiratud. Kaia Lehari on osutanud, et kui inimene 
kõnnib jala, võib ta vabalt valida, millist vaatamistehnikat kasutada – ta 
võib vaadata ainiti või põgusa pilgu heita. Autoga mööda sõites tal seda 
valikut pole, enamgi veel – autojuhi taju muutub visuaalsest virtuaalseks 
(Lehari 2005). Kui juht on fokuseerinud pilgu teele, siis kõrvalistuja või 
ka bussireisija näeb möödavilksatavaid vaateid, kaugemal olevaid avatud 
vaateid jõuab ta ka ainiti silmitseda.

Maalikunstnik, keda huvitavad maastikud, vaatab mööda sõites teede-
äärseid maastikke ainiti, püüdes märgata kohale iseloomulikku ja eri-
päraseid objekte, juureldes nähtava põhjuste üle ja vajadusel peatudes, et 
vaade jäädvustada. Seerias „Vaated teelt“ on maastikke kujutatud rõhu-
tatult kõrvaltvaataja positsioonist, jäädvustades seda, mida Eesti teedel 
sõitja meie maast näeb. Tihti on selleks põld või heinamaa, taamal sinamas 
metsatukk. Kesk-Eestis, aga ka mujal, saadavad silma pikad kuusehekid. 
Mõnes paigas on need asendatud müratõkkeseintega, eraldades teel sõitja 
ümbritsevast keskkonnast. Maanteed saadab linnade lähedal kergliiklus-
tee, kus võib näha inimesi sporti tegemas. Nii võib öelda, et lisaks maas-
tikele on teed mõjutanud ka inimeste liikumis- ja sportimisharjumusi. Üha 
enam näeb möödasõitja tee-ehitust või juba valminud suuri asfaldialasid.

Teedelt avanevaid vaateid maalides on huvitav mõelda, miks on tee-
äärsed maastikud just sellised, nagu nad on. Kodulähedaste maastike 
puhul teame maastike loogikat ja ajalugu paremini. Võõraste maastike 
puhul võime aimata. Teeäärsete maastike väljanägemine tuleneb  mitmetest 
asjaoludest – ohutusest, looduskaitsekaalutlustest, maaparandus  ambit-
sioonidest, riigikaitsest – ja on kellegi kunagiste ja praeguste otsuste 
tulemus. Legendaarne eesti looduskaitsja Veljo Ranniku (2001: 140) on 
kirjeldanud, kuidas nõukogude ajal parteilise ideoloogia nõuete  piiril 
balansseerides Eesti teid ja teeäärset maastikku kujundati. Linnast välja 
sõites loodi mulje maale jõudmisest avarate perspektiividega, püüti 
 säilitada või luua poolavatud või poolsuletud maastikke, avamaastikes 
aga luua vaatelisi aktsente. Maanteeäärsed riigi- ja kolhoosimetsa kvarta-
lid kuulutati lageraieõiguseta metsadeks riigikaitselistel põhjustel. Samuti 
suruti läbi see, et vähemoluliste teede ääres algas mets kohe pärast kraavi. 
Kui tähtsate liiklusmagistraalide puhul ei saanud liiklusohutuse tagamise 
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„Jõgevamaa“, Jane Remm.

„Valgamaa“, Jane Remm.

„Võrumaa“, Jane Remm.
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tõttu looduskaitset ja maastikukujundust väga arvestada, siis mõned väik-
semad teed kuulutati tabuks, mille rekonstrueerimist ei lubatud. Hiljem 
on mõned neist teedest muutunud maastikukaitsealade atraktiivseteks ele-
mentideks. Üheks heaks näiteks on Karula-Lüllemäe-Litsmetsa tee, mille 
kohta Ranniku ütleb, et Karula tee oli maastike kujunduslike taotluste 
tipp. (Ranniku 2001: 139)

Metsik paradiis

Olles alustanud oma reisi Tallinnast, jõuab teekond mõne sõidutunni järel 
müstilisse Lõuna-Eestisse, nagu seda viimasel ajal kujutatakse: kohta, kus 
on aega, pärandit ja ürgset loodust. Nagu ütleb portaal Puhka Eestis: „/.../ 
Lõuna-Eestisse minek polegi niivõrd ränd ruumis kui vaimus ja elustiilis.“

Metsik loodus on üks Lõuna-Eesti sümboleid. Mida selle metsikusega 
silmas peetakse? Viitab see kuvand inimmõjuta põlisloodusele või väike-
talu- ja metsapidamisele, kus inimene metsast käepärast materjali ja söögi-
poolist saab? Metsikusse loodusesse on läbi ajaloo erinevalt  suhtutud. See 
on olnud maa, mis tuleb alistada ja harida (vt nt Tamm 2014), teisalt on 
metsik loodus olnud üleva sümboliks, kust otsiti jumalat. Näib, et täna-
päevalgi idealiseeritakse metsikut loodust ja ehk just see näitabki loodu-
sest võõrandumist. Romantilise „tagasi maale ja tagasi metsa“ mõtteviisi 
taga on põhielukoha asfaldirikkus. Keskkonnaajaloolane William Cronon 
(1995) nendib, et metsik on kultuurikontseptsioon, mis tekitab ihalust 
linna inimeses, kes pole pidanud end ise maast elatama. Luuakse mõtte-
line vastandus, kus loodus tundub puhas ja süütu ning kõik inimtekkeline 
rikutud.

Heaks näiteks metsikuse vastuolulisusest on Yosemite’i org Ameerika 
Ühendriikides. 1860. aastatel, vahetult pärast indiaani sõdu, kui koha-
likud indiaanlased olid reservaatidesse aetud, maalis Albert Bierstadt 
seeria dramaatilisi maastikumaale Yosemite’i oru puutumata looduse 
ilust, mis said Ameerika metsiku looduse ikooniks ning uue Eedeni 
 sümboliks kodu sõjast muserdatud rahvale. Tema maalid olid üheks mõju-
tajaks Yosemite’i rahvuspargi loomisel. (Cosgrove 2008) Yosemite ja 
 teised  metsikutesse paikadesse loodud rahvuspargid võimaldasid jõukatel 
 Ameerika ida ranniku turistidel nautida illusiooni puutumata loodusest 
(Cronon 1995). Kuigi looduskaitsepiirangute seadmine on seotud sihiga 
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säilitada  elupaiku, kooslusi ja liigirikkust, kaasneb sellega ka oht, et neid 
paiku hakatakse pidama „päris looduseks“. Nii muutuvad need paigad 
turismiatraktsioonideks ning „tegelikuks looduseks“, jättes asustatud või 
majandatud keskkonnad sellest defi nitsioonist välja (Pungas-Kohv jt 2015: 
255).

Mulje metsikust loodusest on kujundatav. Matkarajad rahvusparkides 
ja looduskaitsealadel loovad kindlustunde, et loodusmetsa, puhtaid järvi 
ja kuivendamata soid on piisavalt ning metsikut loodust hoitakse. Vanad 
kännud, lamapuit, liigiline mitmekesisus matkaradade lähedal, puud ja 
kännud, nagu maaliseeriates „Puude portreed“ ning „Kännud“ süven-
davad positiivset muljet. Selliseid ohtrate samblikega kaetud puid, igivanu 
lagunenud ja seenetanud kände võib näha metsas, kus inimmõju on väike. 
Portreteeritud ja isikustatud puudest ja kändudest on näha, et nad pakuvad 
elupaika paljudele teistele liikidele. Lisaks oma esteetilisusele annavad 
kändude põnevad struktuurid ja mikromaailmad ainest kujutlusvõimele.

Muljet metsikust loodusest aitavad luua ka infotahvlid, mis  pakuvad 
vajalikku ja valitud teavet „ampsatavas“ vormis. Inimestele meeldib  selline 
metsik loodus, mis on kenasti esitletud. Tiina Peil (2014) on  täpsustanud, 
et oluline on looduse pakendamine nii, et sellele oleks võimalik mugavalt 
ligi pääseda (nt laudteed mööda) ja et kohalejõudmine nõuaks parasjagu 
pingutust, ent poleks kurnav.

Turismile suunatud kuvand võib ka kohalikele ja loodusele kasu likuks 
osutuda. Kui mingit paika esitletakse metsikuna, siis on otsustajatel ja 
kohalikel põhjust metsikust hoida ja luua. Kui Lõuna-Eestist luuakse 
kuvandit kui autentsest, rikkaliku ja elava pärandkultuuriga ning metsiku 
loodusega paigast, siis on põhjust hoolitseda selle eest, et kant sellisena 
ka püsiks.



101

„Metsik paradiis“, Jane Remm.
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„Puude portreed. Kuusk Elvas“, Jane Remm.
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„Känd Järvseljal“, Jane Remm.
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„Halli lepa kännud Karulas“, Jane Remm.
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Jane Remm: A journey to South Estonia. On the depiction and 
representation of landscape from the point of view of an artist

Accompanied by Jane Remm’s paintings, the article takes the reader on an 
imaginary journey from Tallinn to South Estonia, discussing landscapes 
and their presentation. The act of looking is an important aspect of per-
ceiving a landscape. Although it is considered to be a passive source of 
experience, it is normally the fi rst path of perception for a painter. Land-
scape views – and also the overall impression – are infl uenced by roads, 
their trajectories and road-side scenery. The shaping and presentation of 
a landscape is a powerful tool for creating an understanding about one’s 
(home) country. Road-side views are the result of someone’s former deci-
sions and are caused by land improvement, nature protection, security 
measures or national defence. Road-side views are depicted by the series 
of paintings “Views from the road”, documenting what a traveller on Esto-
nian roads sees of our country. A journey of a few hours takes one from 
Tallinn to South Estonia. One of the images of South Estonia is its wild 
nature. One should not approach the wilderness without certain reserva-
tions. It is easy to idealise it, in particular as most people live in towns and 
many have distanced themselves from nature. As a result, the separation 
and protection of wild places may justify a more intensive management of 
other areas. Wild places turn into tourism attractions, offering an illusion 
of authentic wild nature. It is easy to create the impression of a wilderness 
when exploring what is exposed near hiking trails and other used roads. 
This is illustrated by the paintings from the series “Portraits of trees” and 
“Tree stumps”.
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Jane Remm: Tiikund Lõunõ-Eestihte. Kuis kunstnik maastikkõ 
 kujotas ja näütäs

Artikli vii lugõja Jane Remmi maalõga mõttõrännängulõ Talliinast 
Lõunõ-Eestihte. Tuu man arotõldas maastikkõ ja noidõ näütämiset. 
Maastigu tundmisõ man om tähtsä kaeminõ. Kuigi taad peetäs  passiivsõs 
läbi elämise lättes, om taa maalikunstnigulõ inämbüisi kõgõ edimäne 
tundmisõ viis. Maastigukaehuisi – a või üteldäq ka kaemist – mõotasõq 
tiiq, tuu, kuis nuuq juuskvaq, ja tiiviiri maastiguq. Maastigu kujonda-
minõ ja näütämine om väkev tüüriist, minka luvvaq arvosaamist (kodo)
maast. Tiiviirseq kaehusõq ommaq kinkagi kunagiidsi otsussidõ  tulõmus 
ni  sündünüq maastikuparandusõst, luuduskaitsõst, turvalisusõpüüd-
misest vai riigikaitsõst. Tiiviirsit kaehuisi kujotas maaliseeriä „Kaehuisi 
tii päält“, miä näütäs tuud, midä Eesti teie pääl sõitja miiq maast näge. 
Mõnõ tunninõ sõit vii Talliinast Lõunõ-Eestihte, mink ütes märgis om 
mõtsik luudus. Mõtsikustõ tasonuq siski suhtudaq reservatsiooniga. Tuud 
om lihtsä idealisiiriq, esiqeränis ku inämbüs inemiisi eläs liinon ja pall’oq 
ommaq luudusõst kavvõhe jäänüq. Tuust või tullaq tuu, et mõtsikidõ 
paiko eräldämine ja kaitsminõ õigustas muiõ kotussidõ intensiivsembät 
majandamist. Mõtsiguq paigaq muutusõq turismiatraktsioonõs, nakkasõq 
pakma silmäpettüst ehtsäst mõtsikust luudusõst. Mõtsikusõ tunnõt om 
lihtsä kujondaq, ku kaiaq, midä näüdätäs matkarato ja muiõ käüdävide 
teie veeren. Tuud ilostasõq maaliq seerijist „Puiõ portreeq“ ja „Kannuq“.




