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Jass Kaselaan läks 
aastate eest skulptuuri 
õppima, et kivi raiuda ja 

viina juua. Tänavu pälvis ta 
Köler Prize’i peapreemia. 
Kaselaant portreteerib 

Kadri Karro. ►► 34
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jõudu Andrus  Kasemaad, kes suutis 
kunsti vastu huvi tekitada ja muutis 
Jassi sõnul tema maailmapilti. “Mi-
nust sai Tartu Kõrgemas Kunstikoo-
lis juba tõsine fanaatik, entusiast. 
Varem huvitas mind väga muusika, 
ma mängisin kitarri, tegime bändi. 
Siis jäid kõik need huvid tagaplaa-
nile. Mind paelus ennekõike just ku-
jutav kunst.”

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseu-
mi juht ja Köler Prize’i eestvedaja 
 Anders Härm meenutab, et tema esi-
mesed kokkupuuted Jassiga jäid aega, 
mil noor kunstnik Tartust Tallinna 
tuli ja Eesti Kunstiakadeemia magist-
rantuuri astus. “Eriti eredalt on meel-
de jäänud koos Raul Viitungiga do-
kumentaalfilmi kursuse raames val-
minud ja tollal hüsteeriliselt naljakas 
tundunud film “Sigakass”, kus Jass, 
kes on ühtlasi filmi peategelane, üri-
tab oma sigadusi tegevast kassist pä-
riselt siga teha,” räägib Härm.

Jass, kellel nüüdseks seljataga 
seitse isikunäitust, mäletab, et tema 
loominguline vabanemine leidis-
ki aset just Tallinnas. “Linna ja koo-
li vahetus oli minu jaoks suur mul-
list väljatulek. Võib-olla on see kui-
dagi ka vanusega seotud. Sain vane-
maks ja toimus teatud avardumi-
ne.” Oma esimeseks n-ö päris tööks 

peabki ta EKAs õppimise ajal valmi-
nud installatsiooni “Jää vabaks eesti 
meri” (2007) – kujud, Jassi enda port-
reega, mis moodustavad töö pealkir-
jaks olevat laulu esitava meeskoori. 
Töö ostis oma kogusse Tartu Kunsti-
muuseum. “See töö oli esimene oma 
käekirja leidmine. Sealt edasi on are-
nenud need asjad, mida praegu teen.” 
Kriiskav sigade koor “Luigelaulus”, 

“Raske on head lugu kirjuta-
da, kui kõik on nii hästi,” 
ütles kunstiteadlasest sõ-

ber pärast seda, kui rääkisin talle, 
et kirjutan lugu Jass  Kaselaanest 
(33). Jassil on tõesti hea aasta olnud. 
Mai keskel pälvis skulptor ühe nel-
jast välja antud Kristjan Raua pree-
miast “monumentaalsete ja skulp-
tuuri mõjuvalt ruumiga siduvate 
isikunäituste eest”. Vaid paar näda-
lat hiljem noppis Jass endale Köler 
Prize 2014 peapreemia. Rahvusva-
heline žürii põhjendas oma otsust 
muuseas sellega, et Jassil “näib ole-
vat võime reaktiveerida skulptuuri 
traditsioon ja selle sisemine sümbo-
lism ning tõlkida seda kaasaja kon-
teksti”. Köler Prize’i väljaandmise 
eel kirjutasid Jassist kui oma favo-
riidist nii Hanno Soans siinsamas 
Areeni veergudel kui Meelis Oid-
salu kultuurilehes Sirp; koos skulp-
toriga kunstipreemia nominentide 
hulka kuulunud Kiwa kirjeldas fil-
mis “Ekraaniproovid Köler Prize’ile” 
Jassi loomingut sõnaga “tummaks-
tegev”.

Kohtume Jassiga juulikuu vii-
masel päeval. Tal on käsil Tallin-
na Kunstihoonesse näitusele “Väl-
jasõit rohelisse. Tartu 1860–2014” 
oma töö “Luigelaul” (2009) ülespa-
nek. Kuum suveilm moondub juba 
intervjuu esimese veerandtunni jä-
rel tõeliseks maruks ja õuest tuleb 
kolida Harjumäel kõrguvasse Edgari 
kohvikusse, mille seina ehtivat mee-
ri portreed Jass vaikides silmitseb. 

“Ma pean tunnistama, et kui ma 
keskkooli lõpetasin, oli mul lihtsalt 
öeldes kõigest jumala pohui. Tartu 
Kõrgemasse Kunstikooli astumine 

oli ekspromptotsus. Tundus, et oh, 
äkki saan skulptuuriosakonda sisse, 
saab kivi raiuda ja viina juua.” Tar-
tust pärit Jass räägib, et ta huvid kal-
dusid siiski ka kooliajal humanitaar-
valdkonda, ta tegeles fotograafiaga, 
õppis mõnda aega Tartu Kunstigüm-
naasiumis ja oskas hästi nii joonis-
tada kui maalida. “Ma arvan, et maa-
limis- ja joonistusoskuse pärast ma 
kooli sisse saingi. Skulptuurist pol-
nud mul tollal aimugi, see tundus 
lihtsalt kõige ladnam valik,” meenu-
tab Jass. Tartu Kõrgemas Kunstikoo-
lis sai aga Jass kiiresti “päris” kuns-
ti maitse suhu. Ta kiidab oma õppe-

salt, tegelikult hakkas juba paanika 
tekkima. Ja siis ma sain aru, et nad 
kõik on nukud. Ja mina olen nukk. 
Ilmselt oli see seotud Baturini raa-
matuga, kus on tegelaseks nukku-
de parandaja. Nii et see mõte hakkas 
juba mitu aastat tagasi arenema.” 

Jass räägib, et teda huvitas selle 
töö puhul nukk kui niisugune. Nukk 
kui inimese mudel. See, kuidas ini-
mene nukku suhtub. “Laps suhtub 
nukku kui mänguasja, aga kui lap-
sel nukk katki läheb, näiteks jalg 
tuleb ära, siis ta võib selle südame-
rahuga asendada mingi puupulga-
ga. Ja see ei häiri teda, ei tekita te-
mas ebameeldivat tunnet. Aga kui 
täiskasvanu näeb nukku, kellel on 
näiteks silm asendatud klaaskuuli-
ga või pastakaga uus silm joonista-
tud, ei näe ta selles mitte paranda-
tud mänguasja, vaid iseenda mude-
lit. Ja talle mõjub see õõvastavalt.” 
Vanaema keldrist parandatud nuk-
kude leidmisega kaasnenud emot-
sioon on kunstnikul siiani meeles. 
Muide, Köler Prize’i näituse tagasisi-
dena saadeti Jassile mitu fotot prü-
gikastide juurest leitud nukkudest.

Anders Härm kirjeldab  Jassi 
kui erakordselt täpset kunstnikku. 
“Hoolimata sellest, et tema instal-
latsioonid – nii “Nukkude väljak” 
kui ka “Aed” – olid ühed töömahuka-
mad selleaastasel näitusel, oli tema 
oma töödega juba päev-kaks enne 
avamist valmis. Ilmselgelt võttis ta 
seda näitust väga tõsiselt ja müttas 
 EKKMis ammu enne teisi kunstnik-
ke. Meeletu pühendumus oma kuns-
tile iseloomustab teda kindlasti.” 
Jassi tööd Sirbis analüüsides kirju-
tas Meelis Oidsalu: “Kunstnikuna on 
ta märksa võimekam kui oma kuns-
ti seletajana või õigemini ta kunst 
on juba objekti, nähtumuse, koge-
muse tasandil nii poeetiline ning 
provokatiivne, et ei vaja eelinstruee-
rimist.” Jassil on aga väga lihtne se-
letus sellele, miks ta “Nukkude väl-
jakule” tekstilise osa lisas. “Ma kart-
sin totaalset vääritimõistmist. Kui 
ma panin Raja tänava ateljees selle 
töö üles, siis tuli üks vanem kolleeg, 
käis seal ringi ja ahhaa, sai pihta – 
Eestis on iive madal, sellepärast on 
neid lapsepäid tehtud. Ja näe, ma-
jade pildid – sest majad hakkavad 
inimestest tühjaks jääma. Vaataja 
pähe tuli hoopis mingi rahvastiku-
küsimus. Ja ma kartsin, et äkki nii 
lähebki.” Kunstnik räägib, et tema 
eesmärk on siiski vaatajat suunata, 
ta ei lahmi huupi ega mõnule tõl-
genduste paljususes. “Näituseruu-
mi kujundades üritan vaatajat isegi 
füüsiliselt suunata, kasutades koha-
ti täiesti klišeelikke vahendeid, liht-
said sümboleid. Ma tean, kuidas nad 
toimivad, kuidas nad hakkavad näi-
tuseruumis kokku mängima.” “Kas 
sa oled kontrollifriik?” küsin Jassilt. 
“Jah, absoluutselt,” vastab ta kõhkle-
mata. “Ma olen ka aru saanud, et ma 
ei suuda kellegagi kunstiloomingus 
koostööd teha. See on olnud minu 
teadlik valik, et ma teen kõik asjad 
üksi.” Ta võib kuude kaupa pühen-
dunult töötada, välistades sel ajal 

◄◄ 33 kunstniku vanaema järgi modellee-
ritud näoga ja propelleriga varusta-
tud grotesksete tegelaste parv “Hin-
gede rändamises”, hiiglaslik tõrvakar-
va mürisev antenniga objekt möödu-
nudsuvises “Jumala hääles”. 

Jassi teosed on töömahukad ja 
totaalsed, läbimõeldud skulptuuri-
installatsioonid. Juhusele seal ruumi 
pole. “Enne kui ma näitust tegema 
hakkan, mõtlen ma kõik asjad piside-
tailideni läbi, sest sellise suure tervik-
liku installatsiooni või skulptuurigru-
pi puhul ei saa olla nii, nagu näiteks 
maali puhul, et teen natuke ja eks siis 
vaatan, kuidas klapib,” räägib Jass. 

Köler Prize’il näitas Jass kaht 
installatsiooni. Varasem töö, 2012. 
aastal valminud installatsioon “Aed” 
koosneb näituseruumi vähe kõndi-
misruumi jätvast puukirikust, mil-
le sisse ei pääse, kuid mille tihedalt 
löödud laudade vahelt sisse piiludes 
paistab kustunud küünaldega laud. 
Näituseruumi seinu katavad pildid 
eelajalooliste loomade skelettidest, 
prožektor helendab, trafo pläriseb. 
Jass tegeleb oma loomingus suur-
te teemadega. Surm, aeg, usk, mälu. 
“Mind huvitavad pigem mingid alg-
sed asjad, mitte kitsalt päevakajali-
sed probleemid või küsimused. Pi-
gem laiemad teemad, millest tule-
vad kõik konkreetsemad asjad.” Jass 
ei taha “Aias” vastandada teadust ja 
religiooni, ta ei taha luua polaarseid 
maailmu, pigem viidata asjade koos-
eksisteerimisele. 

Uue tööna esitas Jass auhinna 
toonud näitusele “Nukkude välja-
ku” – 16 suurt betoonist nukupead 
valgete postamentide otsas, näitu-
seruumi seintel fotod, ruumi taas 
täitmas heli, millega Jass oma töö-
des algusest peale on katsetanud. 

“Nukkude väljaku” idee hak-
kas skulptori peas küpsema 
juba mitu aastat varem, Köler 
Prize’i nominendiks saami-
ne andis võimaluse ammu-
ne idee teoks teha. “Olin Ber-
liinis praktikal. Ja juhuslikult 
oli mul kaasas Nikolai Batu-
rini “Apokalüpsis”, mis mul-
le toona väga meeldis,” mee-
nutab kunstnik. “Siis olin 
ühel õhtul peol, kus sai liial-
datud kõigega, mida seal pa-
kuti. Kuskil Berliini taga ot-
sas. Mul kadus silmanägemi-
ne ära, silmad foku seerisid ai-
nult mingile kaugusele ja ma 
ei osanud hästi metrooga koju 
minna. Läksin suvalise met-
roorongi peale. Kui ma lõpuks 
välja tulin, oli juba hommik. 
Jõudsin ilmselt mingite Ida-
Berliini suurte korrusmaja-
de vahele. Ühtlasi olin ma va-

hepeal kaklema läinud, selg õudselt 
valutas. Mind peeti millegipärast 
skinhead’iks,” räägib Jass, kes oli too-
na kiilas. “Ja siis ma seal seisin nen-
de majade keskel. Läikiva kiviga üle 
löödud hallikad jõhkrad majad. Sei-
sin seal ja inimesed hakkasid maja-
dest välja tulema. Ma absoluutselt ei 
teadnud, kus ma olen, ja katus sõitis 
veel mõnusalt. Või noh, mis mõnu-
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JA JUMALA 
HÄÄL: Jass 
Kaselaane tööd 
(ülalt) “Jumala 
hääl” (2013), 
“Luigelaul” 
(2009) ja 
“Nukkude 
väljak” (2014).
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oma elust peaaegu kõik muu. Ja siis 
võib mööduda kuid, ilma et Jassil 
meeldegi tuleks kunstiga tegeleda.

Jass on juba Tartus õppimise 
ajast väikse koormusega õpetanud, 
Puka laste kunstikoolist EKA avatud 
akadeemiani. “Üks õpetamise pointe 
on minu jaoks see, et kui anda tun-
di või loengut, siis paneb see sind 
sellisesse olukorda, et sa pead na-
tuke ette valmistama, ennast kurs-
si viima. Õpetamine hoiab vormis.” 
Lisaks teeb Jass vahel tellimustöid, 
näiteks pinke Viljandi linna. “Skulp-
torite keeles haltuurat, kuid ka seda 
nn haltuurat olen püüdnud teha nii 
hästi, kui oskan.” Ta on osalenud ka 
nn protsendikunsti konkursil, seni 
küll võitnud pole. Kui küsin Jassilt, 
kas ta teeks tellimise peale kellelegi 
monumendi (või “surnud mehe kuju 
posti otsas”, nagu ta seda ise nime-
tab), vastab ta, et loomulikult teeks. 
“Avalik skulptuur – see on skulptuur 
rahva jaoks. Seal ei ole vaja midagi 
deep’i või ekstravagantset teha,” on 
Jass veendunud.

“Tegelikult ma Jassi isiklikult 
väga hästi ei tunnegi, kindlasti kõi-
ge vähem selleaastastest nominen-
tidest,” räägib Anders Härm. “Ja 
võib-olla seetõttu üllatas ta mind 
nominentidest kogu selle etteval-
mistusperioodi jooksul kõige enam 
– nii inimese kui kunstnikuna. Ta 
osutus suurepäraseks intervjuee-
ritavaks “Ekraaniproovide” filmi 
jaoks: tema analüüsi- ja artikulat-
sioonivõime käsikäes empaatiaga 
kaaskunstnike loomingu suhtes lõi 
ikka täiesti pahviks, sest laialt levi-
nud eelarvamuse kohaselt sellised 
“kiviraiduri tüüpi” kunstnikud väga 
jutukad ei ole.” Jass räägib, et kunst-
nikke, kelle looming talle korda lä-
heb, on palju, ja just Eestis. Kedagi 
nimeliselt välja tuua ta aga ei soovi. 

“Ma olen enda arvates jõudnud 
sinnamaani, et ma ei ole kellegi või 
millegi fänn. See aeg jääb viie või ise-
gi kümne aasta tagusesse aega. Mul-
le endale näib, et mu silmaring on pii-
savalt avar ja ma näen igal pool mi-
dagi, aga ma ei ole mingis ühes kind-
las asjas enam kinni. Ja see on olnud 
ka minu eesmärk, et ma ei oleks mil-
leski kinni. Mul pole ühtegi lemmik-
raamatut, lemmikfilmi, ühtegi lem-
mikbändi või -heliloojat. Ega ka lem-
mikkunstnikku. Ja ma olen selle üle 
väga õnnelik, et selline hetk on minu 
jaoks saabunud,” räägib Jass. 

“Kas on ka midagi, mille oma 
loomingus kindlasti välistad?” kü-
sin Jassilt. “Neid asju on  kindlasti 
palju. Peast jookseb igasuguseid 
äärmuslikke situatsioone läbi. Ma 
ei ole nõus loomi piinama. Ma ei ole 
nõus sellist asja tolereerima või sel-
lest osa võtma. Või tegema teost, kus 
nõrgemat alandatakse. Ma ei  salli 
töid, kus naeruvääristatakse n-ö 
idiooti. Isegi kui selleks põhjust on.”

Jass Kaselaane 2009. aastal valminud 
installatsiooni “Luigelaul” saab kuni 4. 
septembrini 2014 näha Tallina Kunsti-
hoones grupinäitusel “Väljasõit rohelis-
se. Tartu 1860–2014”.

SKULPTOR 
JASS KASELAAN (33)
Olulisemad tööd:

 “Luigelaul” (2009)

 “Tulge tagasi inimese lapsed” (2010)

 “Hingede rändamine” (2011)

 “Valgus on meie jõud” (2011)

 “Aed” (2012)

 “Objektid väljal” (2013)

 “Jumala hääl” (2013)

 “Nukkude väljak” (2014)

Tunnustus:

 Anton Starkopfi stipendium 2011

 Kristjan Raua preemia 2014

 Köler Prize’i peapreemia 2014

 Jassi kirjeldamisel on läbivaks iseloo-
mustavaks sõnaks “suur”. Ta on juba kas-
vult suur, aga suurus kajastub Jassi pu-
hul absoluutselt kõigis tema tegemistes ja 
loomulikult ka olemuses. Kõik teavad teda 
kui hiigelinstallatsioonide tegijat, aga nad 
ei tea seda, et kui Jass suppi teeb, siis alla 
kümne liitri ei tule kõne allagi. 

 Sama pedantselt ning põhjalikult kui ta 
suppi teeb, teeb ta ka oma tööd. Ja ega 
talle väga ei meeldi, kui teda siis segatak-
se või tuleb miski, mille tõttu ta peab oma 
tähelepanu mujale suunama. Vaat siis 
jookseb Jassil juhe kokku. 

 Ja oi, kui suur on tema süda. Ta on ko-
hutavalt heasüdamlik ja abivalmis ning 
mis minule muidugi veel eriti muljet aval-
dab, on tema loomaarmastus. Ei leidu just 
palju inimesi, kes siis, kui Tartu maanteel 
mootorrattaga sõites väike varblane ette 
lendab, oma ratta tagasi pöörab, et vaada-
ta, kas varblane jäi ellu, ja kui mitte, siis ta 
kaasa võtab ja maha matab. 

 Kui tal mõni projekt käsil on, siis see, 
kuidas ta oma tööd teeb, on ebainimlik. Ta 

võib vabalt kaks kuud järjest iga päev ööd 
ja päevad töötada ja süüa ainult ühe viine-
ripiruka. 

 Ta oskab ka klaverit mängida, ilma et 
ta seda iial õppinud oleks. Ja kitarri män-
gib ta ka ja laulab, enda väljamõeldud lau-
le muidugi.

 Huumor on tal must. Kui mõni värske 
ema peaks talle tee peale ette jääma ja 
Jassile oma imikut näitama, siis võib üs-
na kindel olla, et ta hüüatab: “Oi, kui ko-
le laps!” 

 Üks täiesti lootusetu asi tema puhul on 
totaalne nimemälu puudumine. Ma ar-
van, et ta siiani ei saa aru, mis asi see Vi-
ru väljak on, kui näiteks öelda, et saame 
seal kokku. 

 Kui ma peaksin kellelegi oma koera pä-
randama, teadmisega, et tema eest hästi 
hoolitsetakse, oleks see Jass.

SÕBER JA KOLLEEG EDITH KARLSON JASSIST
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“JÄNES KLAVERIL”: Jass Kaselaane maal 
aastast 1997.

Vaata lisapilte  
ja videoklippe
ajaleht.ekspress.ee

EESTI EKSPRESS 33 (1288) 13. august 2014  35

KAANELUGU | AREEN |


