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KUNSTITEGEVUSE TÄHENDUS JA 
ROLL VÄIKELINNADES

Rait Rosin

Artiklis käsitlen Lõuna-Eesti linnades, konkreetsemalt Valgas ja Võrus 
tehtud töid, mis on osa Eesti Kunstiakadeemia kunsti ja disaini suuna 
uurimusest „Sotsiaalne kunst kui ühiskondlike normide kasvulava – 
kunstnike ja kunstipubliku vastastikused ootused Eesti väikelinnades“. 
Uurimuse vahetuks väljundiks on kokku kolm näitust, millest esimesed 
kaks toimusid Valga muuseumis 2017. ja 2018. aastal, kolmas 2019. aasta 
oktoobris Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse galeriis.

Ühiskondlikus arutelus kajastuvad väärtushinnangud peegeldavad 
märkamatult arusaamu, mida me tavaolukordades vaidlustama ei kipu. 
Sotsiaalses ehk kogukonna liikmete vahel jagatud elamise kogemuses ei 
erista me olukordi, milles öeldu väljendab tegelikku arvamust või ainult 
reaktsioonina pinnavirvendust (Ranciè re 2009a: 25–26). Õhku paisatud 
hinnangud muudavad märkamatult ühiskondlikku arvamust, näiteks arva-
must kunstiskeenedest Lõuna-Eesti piirkonnas. Ootused, mida me ühele 
või teisele nähtusele seame, toimivad kunstnike jaoks viidetena. Kunsti-
maailma ja sotsiaalse kunsti üle peetavad arutelud on ühtlasi näiteks 
 sellest, mille alusel kunsti ümbritseva tegelikkusega seostada.

Mõistet sotsiaalne kunst kasutatakse erinevas võtmes. Ühel juhul 
kätkeb see endas antropoloogilist vaadet kunstile kui eneseväljendusele 
(Alexander 2004: 527–573). Selles tähenduses võibki sotsiaalset kunsti 
üldistatult nimetada sotsiaalseks tegevuseks, mille järgi kunstnik vaatleb 
end ümbritsevaid sündmusi, talletades kogetut refl ekteerivalt hiljem ühes 
või teises visuaalses vormis. Teisel juhul on tegu mõiste kitsa kasutusega, 
mis viitab kunstipraktikatele. See käsitlus langeb kokku sotsiaalteadusliku 
lähenemisega, milles sotsiaalseid probleeme käsitletakse nii, et eluliste 
olukordade peal rakendust leidvaid mudeleid testitakse ja vajadusel paran-
datakse. Selliste mudeldamiste eesmärgiks on esile kerkivate probleemide 
üksipulgi lahendamise vajadus (Elias 1978: 112). Sotsiaalteadusliku käsit-
luse mudelites on kunstitegevusel sotsiaalne kandepind ja kunstnik pakub 
publikule eelistatult kaasava kunsti kogemust. Kunstnik suhtleb sel juhul 
läbi kaasavate tegevuste oma publikuga otse (Bourriaud 2002: 113).
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Sotsiaalse kunsti mõiste kitsamat kasutust eeldav lähenemine 
 selgitab kunstnike tegevust läbi sotsiaalmajanduslike mudelite.  Kunstiga 
 puututakse selle vaate järgi kokku tööst vabal ajal. Senine uurimuse 
käik väike linnades on kinnitanud sotsiaalteadusliku mudeli rakenda-
mise asja kohasust. Tööelu komplitseeritus väikelinnades vormib ka neis 
 paikades pakutavat kunsti ning kunstnike rolli. Kohalike ootuste järgi 
on sellise loome kaasnevateks omaduseteks teraapilisus ja teraapia. Seda 
 lähtuvalt asjaolust, et kunstid ja käsitöö aitavad vabaneda palgatööst 
 tingitud  painetest. Väikelinna eripärast tulenevalt oodatakse kunstielult 
suhtlemispuuduse leevendamist. Niisiis võib arvata, et Eesti väikelinnas 
 kehastub kunstnik meelelahutajaks, kelle sõnum kordab sotsiaalmeedias 
ja  reklaamis öeldavat (vt ka Ranciè re 2009b).

Eelnevalt kirjeldatud sotsiaalse kunsti mõiste tõlgendamis võimaluste 
paikapidavuse selgitamiseks võrdlesin uurimuse teises etapis Valga 
 Muuseumis korraldatud näituse kaudu Valga ja Võru linnu ning neis 
asuvaid galeriisid, täpsemalt Valga Muuseumi galeriid ja Võru Kandle 
 keskuse Võru Linnagaleriid ning neis toimunud tegevust aastatel 2010–
2017. Uurimust saatva, järjekorras teise näituse keskseks tööks oli interv-
juufi lm, mille jaoks valmisid intervjuud viie kunstnikuga mõlemast 
 linnast. Esitasin kunstnikele viis küsimust, millest fi lmis kajastusid kolm 
 küsimust ja kunstnike vastused nendele. Teiseks intervjueeritute rühmaks 
olid mõlema linna kohalikud elanikud, samuti viis Valgast ja viis Võrust, 
kes on nimetatud galeriisid külastanud.

Kunstnikele esitatud küsimused olid rõhuga teabe saamiseks näituse 
tegemise kogemuse kohta (vt Dewey (1934 [1987]: 218). Linnaelanikele 
 esitatud kolm küsimust olid eesmärgiga koguda arvamusi ja  seletusi 
näituse koha kohta ning mõtteid, mis neil on kunstnikest ja kunsti-
tegevusest. Linnaelanikud arutlesid ka selle üle, mida (kunstielu silmas 
pidades) oleks vaja nende kodulinnas korraldada ning mida kunstnikud 
saaksid selle juures ära teha. Galeriides toimunud näitused olid siiski 
keskse tähelepanu all, kuna kunstnikke seostati kodukohaga pigem 
 galeriis toimuva põhjal.

Nüüdseks olen kogunud nelja linna elanike ja nende kodulinnade gale-
riidega seotud kunstnike intervjuud (teisteks väikelinnadeks olid  Haapsalu 
ja Paldiski), seega on uurimusse kaasatud 20 kunstnikku ja 20 väike-
linnade elanikku.



110

Võrus küsitletud viiest kunstnikust oli vaid üks kohalik, nimelt Ruti 
Jõgi-Rumvolt. Ka Valgas küsitletud kunstnikest oli vaid üks  kohalik – 
Kaido Rätsep. Teine Valga Muuseumiga seotud kunstnik Maret 
 Suurmets-Kuura on varasemast ajast valgalastega tihedamas suhtluses. 
Võru elanikest, keda küsitlesin, on eranditult kõik kohalikud. Valga  linnas 
küsitletutest kolm olid püsielanikud, ülejäänud kaks olid tulnud sugulasi 
külastama – nad olid küll pärit Valgast, kuid endi väitel seal enam ei 
 elanud.

Kunstnike ja linnaelanike arvamust ja nägemusi väikelinna kunstielu 
kohta avasin neile esitatud järgmiste küsimuste kaudu.

Linnaelanikele esitatud küsimused:
1.  Kas näituse kohta on olnud mugav külastada, arvestades et tegu on 

väikese linnaga?
2.  Kas need näitused, mida oled juhtunud nägema, suhestusid ümb-

ritseva linnaga?
3.  Mida kunstnikud võiks või peaks linnas tegema?

Kunstnikele esitatud küsimused:
1.  Mis eesmärki täidab näituste tegemine väikelinnas?
2.  Kuidas sinu näitus suhestus ümbritseva linnaga?
3.  Mida said näitust tehes linnast teada, mida enne ei teadnud?
4.  Kuidas kunstitegevus võiks ühiskonna elu kajastada?
5. Mida võiks linnas muuta, et kunstil oleks linnapildis enam kaalu ja 

kunstitegevused paistaksid rohkem välja?

Mõlema intervjueeritavate rühma puhul on sisuliselt kattuv järjekorras 
teisena esitatud küsimus, mis puudutab näituste suhestumist ümbritseva 
linnaga.

Küsimustele antud vastustest ilmneb, et kunsti tähendusest väike-
linnades võib mõelda läbi mitmete vaadete ja kontseptsioonide. Näiteks 
Valga viiest küsitletud elanikust kaks vastasid teisele küsimusele, et Valga 
Muuseumi galeriis toimuvad anarhistliku sisuga näitused või on näitustest 
lihtsalt raske aru saada. Viiest kaks näitusekülastajat vastasid omakorda, 
et on galeriis käinud harva ning juhuslikult. Seetõttu polevat nad galeriis 
toimuvast veel oma isiklikku arvamust kujundanud. Ühe Valga  elaniku 
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arvates on kunstnike ülesanne selles linnas teadvustada  (märgata) ja 
 korrastada lagunevaid hooneid ja kirikut. Võru viiest küsitletud ela nikust 
kolm vasta sid teisele küsimusele, et näituste seotuseks kohaga piisab, 
kui näituse  teinud kunstnike seas on kohalikke kunstnikke. Viiest kaks 
arvasid, et näitus on seotud selle toimumise asukohaga kõige ilmsemalt 
siis, kui näituse töödel on kujutatud ümbritsevat kohalikku loodust või 
linnaruumi. Üks vastanutest juhtis tähelepanu, et tööde hulgas on neid, 
mille kujuta mise objektiks on valitud Võru linna elanikud ning selles 
 väljendubki näituse seotus asukohaga.

Kunstnike seas on levinud hoiak, et nende ülesanded väikelinnades 
piirduvad varem valminud loomingu tutvustamisega ja väikelinn pole 
sisuliselt uute ideede teostamiseks heaks kohaks. Selline hoiak võib olla 
tingitud sellest, et kunstnikud sõltuvad projektide toetustest. Tihti jagub 
kunstnike tegevuse toetuseks raha vaid osaliselt, kui üldse, ning kunstnike 
omaosaluse suurus määrab ülesande püstitused (Rosin 2017: 112−122).

Valga näitusekohaga seotud viiest kunstnikust üks vastas küsi musele 
oma näituse suhestumisest ümbritseva linnaga, et otsis võimalusi luua 
suhestuvat kunsti, kasutades eeskätt festivali formaati või korral dades 
oma näituse juures sotsiaalselt tundlikel teemadel seminaripäeva,  millel 
toimunud aruteludes said linnaelanikud osaleda. Kunstnikest teine 
 vastanu uuris linna ajaloost endale huvipakkuvat ja näitas tulemusi enda 
korraldatud näitusel. Viiest kunstnikust kaks pidasid tähtsaks isiklikku 
suhet ümbritseva linnaga, ühe kunstniku jaoks ei olnud näituse toimumise 
paik oluline.

Võru näitusekohaga seotud viiest küsitletud kunstnikust kolm pidasid 
esmaseks isiklikku suhet ümbritseva linnaga. Neist üks tähtsustas näi-
tuse korraldamise kestel kohalikega suhtlemise võimalust. Kaks ülejäänud 
kunstnikku on Võru elanikega otseselt seotud tööalaselt, näiteks kunsti-
hariduse kaudu.

Enda korraldatud näitustel seadsin rõhu sotsiaalsetele vastuoludele 
vastavates linnades. Näiteks Paldiskis ei pääse kergesti mere äärde, kuigi 
tegemist on merelinnaga. Otsustasin linnaelanikega suhtlemisel käsitleda 
Paldiski linna merele suletust. Kogu linna piirab Paldiski Põhjasadama 
territooriumi kaitsev kõrge plankaed. Valgas aga pöörasin tähelepanu 
linna kaht poolt eraldavale riigipiirile. Piiri lähedus kujundab tugevasti 
ülejäänud Eesti elanike suhtumist linnas toimuvasse. Valga kui koha 
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Aktsioon „Põikka Valgka!“ Valga-Valka linnades 18.–23. augustil 2018. Fotod: Ivi Rosin.
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ümber mõtestamiseks ehitasin vineerist kasti ja vedasin seda enda järel 
Valga ja Valka linnatänavatel. Kasti külgedele kirjutasin ortograafi lise 
liialdusega sõnumi, mis kutsus kaksiklinna sisse põikama.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et kõigis neljas uurimisaluses väikelinnas 
põhjendasid kunstnikud näituste korraldamist lihtsa võimalusega tutvus-
tada oma loomingut või linnaga seotud ideede teostamist. Näituse toimu-
mise vältel oli linnaelanikega suhtlemine kunstnike jaoks enamasti tähtis. 
Näitusi külastanud väikelinnade elanikud ootasid kunstnikelt pigem meel-
divat, esteetilist kunsti. Mõnel juhul isegi kodulinna edendavaid algatusi.
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Synnyt/Origins 1.

Rait Rosin: The meaning and role of art activities in small towns

The article gives an overview of the activities at galleries in the South 
Estonian towns Valga and Võru as well as the expectations placed on 
artists in small towns. The author is in the process of conducting a series 
of interviews to study, on the one hand, the attitudes of artists, and their 
experiences of holding art exhibitions in the galleries of Estonian small 
towns between 2010 and 2017. On the other hand, the focus of the study is 
the local inhabitants (exhibition-goers) who in the interviews, talk about 
their understanding of art activities taking place in their home town. The 
immediate output of the study is in the form of gallery exhibitions, where 
several visualisation techniques have been used to mark and raise the 
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awareness of the way of life in towns, while at the same time trying to 
reanalyse the conditions giving structure to the art life of Estonian small 
towns. Artists’ ideas and activities fi t the local life to the extent that they 
take into account the needs of small town inhabitants. Art typically has 
the potential to sustain discussion and exemplify ideas offering solutions 
for improving the way of life in small towns.

Rait Rosin: Kunstitegemise tähendüs ja roll väikeisin liinon

Artiklin kõnõldas tuust, midä tetäs Lõunõ-Eesti väikeisi liino Valga ja 
Võro gallõriiden, niisama tuust, midä väikeisin liinon kunstnikkõ käest 
 oodõtas. Kirotusõ autoril om käsil intervjuudõ seeriä, minka tä ütest külest 
uur kunstnikkõ hoiakit ja näütüse kõrraldamisõ kogõmuisi Eesti väikeisi 
liino galeriiden aovaihõn 2010–2017. Tõõsõlt puult ommaq uurmis-
tüü  keskpunktin paigapäälidseq liinainemiseq (näütüseküläliseq), kiä 
 kõnõlõsõq küsütelemiisin hindä arvosaamisõst kodoliinan tettävä kunsti 
kotsilõ. Uurminõ om tett läbi gallõriinäütüisi, kon liino elo kõrraldusõ 
 näütämises om pruugit mitmit visualisiirimise teknikit. Tuu man om 
 püvvet vallalõ seletäq Eesti väikeisi liino kunstiello strukturiirvit tingi-
müisi. Kunstnikkõ mõttõq ja tegemiseq passisõq paigapäälidse eloga 
kokko niivõ rd, kuvõrd naaq rehkendäseq väikuliina elänikke tarviduisiga. 
Kunstilõ umadsõq nõvvoq sünnüseq tuu man arotusõ ülevänhoitmisõs ni 
pakvaq näüdüssit väikuliina elokõrraldust parandavist lahenduisist.




