
ebebe abab nonon roro mrmr aalnlnl
enen “

AREEN

Kadri Karro vestleb 
feministliku kunstniku 
Kadi Estlandiga, kes 

avab sel nädalal Tartu 
Kunstimuuseumis 

näituse „oksendan ja 
karjun oksendan ja 

karjun: sina minu õde 
sina minu õde“.
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◄◄ 35 Kui möödunud aasta oktoobris kuu-
lutati välja järjekordsed kunstniku-
palga saajad, kirjutas kunstnik Kadi 
Estland (45) oma Facebooki-lehele: 
„Eesti riik on hea firma väljavalitu-
tele. Teistele mitte nii väga. Teised 
on teises firmas.“

Kadi Estland ei saa kunstniku-
palka. Ta ei ole seda ka küsinud. Ta 
on teises firmas. Aga see pole põh-
jus, miks Kadi kaubastunud kuns-
timaailma, rahvuskonservatis-
mi, onupojapoliitika, tarbija-
mentaliteedi, elu hammasra-
taste vahele jäänud inimeste 
hättajätmise, vähemuste, pagu-
laste jt gruppide demoniseerimise 
suhtes kriitiline on. Mulle näib, et 
Estland soovib täitsa siiralt, et Eesti 
riik oleks hea firma rohkematele 
inimestele, nii Kopli venelaste-
le kui perevägivalla käes kan-
natavatele naistele. Tekstiili-
kunstniku haridusega Est-
land on 90ndatest alates te-
gelenud feministliku temaa-
tikaga, pidanud Koplis kogu-
kondliku vaibiga projekti-
ruumi Nancy Nakamura 
Ideederiiul (sama nime 
all tegutseb Estland ka 
Facebookis), vedanud 
tasuta asjade poodi 
Suburbia Kopopoli, 
meisterdanud hul-
ganisti teravaid polii-
tilisi meeme, teinud 
paar aastat 

tagasi skandaali põhjustanud rema-
ke’i Jaan Toomiku ja Vano Allsalu 
1989. aasta teosest „Minu munn on 
puhas“ ja algatanud eelmisel aastal 
nn 104 kirja, mis taunis Tiit Ojasoo 
valimist üheks Eesti Vabariigi 100. 
aastapäeva vastuvõtu kunstilise 
programmi lavastajaks.

Näitusesaalides harva üles as-
tuva Estlandi töid näeb praegu 
Kumus avatud näitusel „Salatoi-

mikud [Üheksakümnendate karto-
teek]“, alates sellest nädalast ka Tar-
tu Kunstimuuseumis, kus Estland 

ja etenduskunstnik Netti Nüganen 
avavad 17. jaanuaril ühisnäituse „ok-
sendan ja karjun oksendan ja karjun: 
sina minu õde sina minu õde“. Ja Est-

land on endiselt terav, tema sõnum 
endiselt valus. Näitusega kaasne-

vas voldikus kirjutab kunstnik 
nii: „Miks naisi portreteeritakse 

kriminaaldraamades tihti veriste 
ohvritena, miks neid jumaldatakse, 

kui nad on ilusad ja noored? Naised 
koristavad endiselt kodudes ‒ pesevad 
pesu ja põrandaid, tohterdavad haavu, 
kannavad hoolt vanemate eest, mille 
eest palka ei maksta. Valitsuses, riigi-
kogus, sõjaväes on vähe naisi. Kui vaa-
tame statistikat, siis meid vägistatakse 
ja pekstakse. Patriarhaalne pilk kont-
rollib haridust, religiooni, meediat ja 
kultuuri.“
Kunstnikke on ikka peetud tavako-
danikust tundlikumaks, inimesteks, 
kes tabavad asju varem, aduvad pei-
dus kihte. Kuidas eesti kunstnikud 
sinu hinnangul õhus olevate poliiti-
liste võngetega, käimasoleva ühis-
kondliku debatiga suhestuvad? 
Teater NO99 täitis mõnda aega seda 
ühiskondliku debatiga suhestumi-
se rolli.

Mulle tundub, et see on tänase 
kunstikorralduse tulemus, et enamik 
tegeleb süsteemi sees ellujäämisega 
ja pole aega väljapoole vaadata. Kui 
sa pole süsteemi osa, siis sa ära ei ela.

Viimase Kumu näituse eest, mis 
on pool aastat üleval, on kunstniku-
tasu selline, et saan oma teoste eks-
poneerimise eest ühe euro päevas. 
Kes niimoodi ära elab?
Sa oled kritiseerinud juba aastaid, et 
kunsti rahastamisega on asjad mä-
dad. Milline on sinu arvates parem 
süsteem, õiglasem süsteem?
Parem on selline süsteem, mis toe-

tab kultuuri laiemapõhja-
liselt, mitte üksikuid tip-

pe. Võimalusi tuleks anda 
rohkematele inimes-

tele.
Kui rääkida ühis-

konnast laiemalt, siis 
kõik inimesed väärik-
sid inimväärset palka 

ja arstiabi. Mitte ainult need, kes on 
edukad.
Kust see inimväärne palk kõigile tu-
leks?
Ma pakun, et üks võimalus oleks 
maksud. Jõukamad inimesed võik-
sid rohkem panustada, näiteks ast-
melise tulumaksu kaudu.
Olen üsna kindel, et suur hulk luge-
jaid mõtleb selle peale nii – jõukad 
inimesed pole jõukad niisama, nad 
on tööd teinud ja vaeva näinud, kes 
keelab teistel sama teha?
See, et inimesed nii mõtlevad, ongi 
võib-olla vale. Äkki sellepärast ongi 
meie ühiskond nii ebavõrdne, et me 
niimoodi mõtleme? Ja sellepärast 
kasvab meil ka EKRE populaarsus. 
Võib-olla me peaksime mõtlema, et 
paljud asjad on juhuslikud, et me 
sünnime maailma erinevate võime-
tega ja sünnime ka erinevate võima-
lustega peredesse.

Milleks meile üldse riik, elame 
siis kõik hoopis džunglis?
Keda sina riigikokku valid? 
Sotse ja naisi.
Üks tuntud naine ja tuntud sots ütles 
eelmise aasta lõpul Lääne Elus ilmu-
nud pikas intervjuus, et põhimõtteli-
selt pole õige, et presidendile esitati ul-
timaatum, et üks teater ei sobi lavasta-
ma vabariigi aastapäeva etendust. Ta 
ütles ka seda, et kampaania korras, pi-
dades silmas #MeToo’d, ei ole võima-
lik väga tõsiseid probleeme lahendada. 
See naine oli Marju Lauristin. Sina oled 
üks 104 kirja algatajatest ja #MeToo 
toetaja. Marju Lauristini sa vist ei vali?
Selles osas ma Marju Lauristiniga 
nõus ei ole. Ma arvan, et #MeToo on 
ikka feministide aastatepikkuse töö 
vili ja selle kampaania mõju ja vaja-
likkuse osas ta kindlasti eksib.

Kui me lähme mõttes sada aastat 
tagasi – naised ei saanud ju valimis-
õigust lihtsalt sellepärast, et mehed 
otsustasid neile selle anda. Sufraže-
tid võitlesid selle eest.

Või kui me mõtleme 1980ndate 
aidsi-kampaaniatele, kus võitlesid 
paljud kultuuriinimesed, või pro-
testidele tselluloositehase vastu – 
see, et kodanikud aktiveeruvad, on 
väga positiivne.

Sel laupäeval toimub Tallin-
nas naiste marss, millele elan kau-
gelt kaasa. Kõigil, kel võimalus, tu-
leks kindlasti minna, et näidata so-
lidaarsust teiste naistega ja avalda-
da meelsust naistevastase vägivalla 
vastu. Oleme arvestatav poliitiline 
jõud, kui me oleme koos.

Sellegipoolest ma valiksin Mar-
ju Lauristini, aga ma ei saa, sest ma 
ei ela Tartus.
Aga see osa tema jutust, mis puu-
dutab 104 kirja? Sa valiksid inimest, 
kes ütleb, et sinu algatus pole põhi-

mõtteliselt õige?
104 kiri oli õige kiri ja tehti 

õigel ajal. Sellele kirjutasid 
alla väga erinevad inime-
sed, president ei ole jumal 
ja Ojasoo võib ju küsida, 
kust meie moraal tuleb, 
aga mina usun, et asjad 
muutuvad. Kampaaniad 

murravad eelarvamusi.
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„Kui tahad 
meeldida, 

siis sa hoiad 
tagasi ja ei 
räägi oma 

lugu ausalt. 
See on jamps. “

Näitus 
„oksendan 
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minu õde 
sina minu 

õde“. 
Kunstnikud 

Kadi Estland, 
Netti Nüganen. 

Kuraator 
Marika Agu. 
Tartu Kuns-

timuuseumis 
17. jaanuarist 

kuni 28. aprillini 
2019.
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Lotmani, ja mõtlesin, kui palju ka see 
erakond on panustanud vihakõne-
le ja vähemuste demoniseerimise-
le. Iga päev, kui näitusesaali astun, 
mõtlen ma Anna-Stinale, tema olu-
lisele rollile kollektiivsete tegevuste 
algatajana, ja ma mõtlen ka, et ükski 
asi ei kesta igavesti, isegi kui mõned 
enam ei jõua ja alla annavad.

Kui ma käisin hiljuti Kumu 
üheksakümnendate näitusel, siis 
mõtlesin tagantjärele, et see oli ikka 
mega tume kümnend. Paljusid asju 
ei osanudki vägivaldsena võtta, sest 
lihtsalt ei teadnud seda, tundus, et 
see ongi normaalsus. Feministid ja 
šovinistid istusid küll ühe laua taga, 
aga tihti juhtus ka nii, et konjakik-
laasi taga anti vabalt kolki, ka nais-
tele.

Mõtlesin ka sellele, kuidas pal-
jusid naisi, kellega koos ma ühek-
sakümnendatel tegutsesin, ei ole 

Nii et jah, selles osas lähevad meie 
arvamused Marju Lauristiniga lahku.
On sul hea meel, et Teater NO99 lõ-
petas?
Ma olen selles osas ükskõikne. Ma 
arvan, et nad olid olulised, näitasid 
eliidile näpuga, aga samal ajal istu-
sid eliidiga samas lauas.
Millises meediaruumis sa viibid, kust 
sa lisaks õhus olevatele ideedele ja 
energiatele oma infot ammutad? Ja 
kust sa inspiratsiooni saad?
Inspiratsioon tuleb sellest, millest 
inimesed räägivad, uudistest, ese-
metest, mis mu ümber on, kirjan-
dusest, aga ka enda isiklikust elust.
Kunstikriitikat loen iga nädal veebi-
keskkonnast nimega The White Pube. 
See on kahe naise, Gabrielle de la 
Puente ja Zarina Muhammadi blogi, 
kus nad kirjutavad kunstist, sidudes 
sissekandeid oma elu ja emotsiooni-
dega. Vahel on tekstid väga kriitilised, 
vahel romantilised, aga alati põhjali-
kud ja väga ausad. Nad panevad täp-
selt kirja isegi selle, kui palju inime-
sed neile annetavad ja kui suured on 
nende esinemistasud. Neile on väga 
tähtis olla sõltumatu, kuigi nad töö-
tavad ka väga suurte kunstiinstitut-
sioonidega ja mulle tundub, et on ka 
väga populaarseks muutunud.

Üks teema, mis peaaegu igast vii-
mase aja kirjutisest silma torkab, on 
valge kunstimaailm. Kuidas kunsti-
maailm on valgete rikaste laste maa-
ilm, kus pole ei pagulasi ega teise na-
havärviga inimesi, kes lihtsalt ei saa 
endale kunsti tegemist lubada.
Oma homme avatava näituse voldi-
kus ütled, et „kunstisaal korrumpee-
rib kunstniku, seepärast olen saali-
des harva“. Miks sa otsustasid näitu-
se teha ja seda veel muuseumis?
Tegin, sest kuraator Marika Agu 
kutsus. Ma arvan, et Tartu Kunsti-
muuseumi kuvandit muutis minu 
jaoks kindlasti avatumaks Anna- 
Stina Treumundi (2017. aastal elust 
lahkunud kunstnik ja feministlik akti-
vist – K. K.) näitus, mis oli viimane 
näitus, mida ma seal külastasin.

Just täna (12. jaanuaril – K. K.) sei-
sin Tartu kaubamaja valgusfoori taga 
ja vaatasin Isamaa plakateid, Lukast, 

EESTI KAITSEVÕIME 
ÄÄDIKAŠAŠLÕKK
igasse kodusse relv
abordid on laste tapmine
mitte lapse mitte tahtmine
äädikašašlõkk
maja linna ääres
sõrve sääres
mul on sääres
eestimaa veri
iseseisvuspäeval homme
söön sprotikilu komme
homme
homme (noolega üles)
võib teha kõike
pista kuulikesi põide pöide
lennelda priiks magada ahjus on tulekahju
venemaa alahindamine
venemaa alahindamine 50%
venemaa alahindamine täielikult
ükskord ta tulistab õhku terve bussi inimesi, kellel on samuti relvad käes
nüüd on tal kolm last
ta ei ole sotside valija
sest nemad tulistasid oma alkopoliitikaga jalga
ta pole kunagi olnud sotside valija
ta on kaitsespetsialist
vaja on noori mehi kehi kohe peale kooli teenistusse
et mehed meie peredes võtaksid kaitsevõime me ju võime
et nad suudaksid avaldada vastupanu
et venemaa meid endale ei võtaks me suhu võtaks

enam kunstis ja ei ole ka sellel näi-
tusel. Naised läksid tööle, sest sün-
disid lapsed, mehed jäid kunsti. Ja 
kunstiajalugu kirjutavad need, kes 
on olevikus olemas. Võib-olla avas-
tatakse need naised siis, kui nad on 
väga vanad. Või surnud. Selline trend 
ju praegu suurtes muuseumides on.
Mida näitusel näha saab? Millest su 
teosed räägivad?
Haavatavusest, kui väga laialt öel-
da. Sellest, kui kerge on „ära kukku-
da“ ühiskonnas, kus kogu vastutus 
on pandud ainult inimesele endale. 
Ainult inimeste asemel on näitusel 
argised esemed. Asjad ja inimesed, 
kõik on omavahel seotud ja kõik on 
haavatavad. Kui ühed saavad kasu, 
siis teised kaotavad ja kukuvad.

Oma installatsioonid või mit-
te-macho skulptuurid, nagu neid kut-
sun, valmistan muuseumis koha-
peal. Peamisteks materjalideks on 
tänavalt, kodust, teise ringi poodi-
dest leitud esemed. Lammutan neid 
või muudan nende esialgset funkt-
siooni ja panen seejärel nad uuesti 
kokku. Nimetan neid oma peas „ma-
gavateks lompideks“. Sel näitusel on 
nad nagu inimesed, kes magavad tä-
naval, kui vihma sajab.
2017. aastal ilmutasid veebis „poee-
mibukleti“ „Curriculum Vitt“. Miks sa 
luuletama hakkasid?

Hakkasin kirjutama siis, kui 
Nancy Nakamura Ideederiiul 

n-ö pankrotti läks ja ruumid ära os-
teti. Siis ma ei teadnud, mida ma eda-
si peaks tegema. Mõtlesin, et hakkan 
kirjutama sellest reaalsusest, mis 
Koplis on. Kõndisin mööda tänavaid 
ja muudkui toksisin telefoni. Panin 
oma tekstid Instagrami ja sain teada, 
et on olemas selline nähtus nagu fid-

get spinner poetry, luule, mille kriteeriu-
mid on arusaadavus ja avatus kõigile.

Kui sa ei saa endale terapeuti lu-
bada, siis kirjuta. Ja sellest siis saigi 
kogu „Curriculum Vitt“. Teise salmi-
ku pealkiri on „Rõõmuravi inimvare“.

Ja nüüd selles uues kogumikus, 
mis koos näitusega välja tuleb, kirju-
tan kunstimaailmast ja poliitikast, ka 
sellest, kuidas luule poliitikaga seo-
tud on. Nägime seda ju möödunud 
aastal toimunud luulepeol Rakveres.

Võib-olla see, mida ma kirjutan, 
ei olegi luule. Kes teab, kuidas seda 
täpselt muuta ja keda see huvitab? 
Sveta Grigorjeva „american beau-
ty“ on mul kogu aeg kotis. Ma olen 
küll varem öelnud, et mulle luule ei 
meeldi, aga äkki oli see sellepärast, et 
tihti kirjutatakse maailmast, millega 
ma ennast ei identifitseeri, ei kirju-
tatud elust nii, nagu mina seda tean 
ja kogenud olen. Oma luule kaudu 
on Sveta Grigorjeva minu uus sõber, 
keda ma isiklikult ei tunne.

Kuna elan hetkel välismaal, siis 
olen iga päev seisus, kus tunnen, et 
mu keel on puudulik ja see esma-
pilgul algaja nõrkus võib sind pan-
na hoopis märkama teisi vaatenurki 
ja arendama teisi aistinguid, millele 
varem tähelepanu ei pööranud. Nii 
et sellest puudulikkusest saab min-
gis mõttes mõelda ka kui privilegee-
ritud positsioonist.
Sa kirjeldad ennast ja Netti Nügane-
ni, kellega koos seda näitust teed, kui 
fucked up-naisi. Mida see tähendab?
Naistel ei ole lihtne olla „ebanormaal-
ne“. Naisi õpetatakse olema head tüd-
rukud ja neid ka premeeritakse selle 
eest. Viha on negatiivne, emotsioonid 
on liigsed. Aga agressiivsus on kuns-
tis oluline, isegi kui see välja ei paista. 
Kui tahad meeldida, siis sa hoiad ta-
gasi ja ei räägi oma lugu ausalt. See on 
jamps. See, kui sa kardad kedagi solva-
ta, rikub su loo. Arvatakse, et viha hä-
vitab, aga tegelikult ta ju ka loob.

Ja lõpuks oleme me mõlemad 
Nettiga fucking andekad!
Viimati rääkisime Areeni veergudel 
kolm aastat tagasi, kui puhkes skan-
daal ühe sinu teose ümber, mis ku-
jutas EKRE poliitikut Martin Helmet 
pudipõllega, millel kiri „Minu munn 
on puhas“. Toona mainisid, et sel-
le töö ostmise vastu on huvi tuntud. 
Kas õnnestus müüa?
Tartu Kunstimuuseum ostis selle 
töö ära. 1500 euro eest.

MITTE-MACHO 
SKULPTUURID: 
Kadi Estland 
jutustab 
argiste 
esemete abil 
lugusid sellest, 
kui haavatavad 
me inimestena 
oleme.

FOTOD ARGO INGVER

kaanelugu | areen |
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