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Kunstnik Dénes Farkas, kes on 
varem oma loomingu tarbeks 
pildistanud turvaliselt ateljee-

sente vahel, võttis ette hulljulge ja 
oma loomingus erakordse sammu. 
Ta pakkis kaasa fotokaamera (mit-
te kiire digi-, vaid aeglase filmile pil-
distava kaamera) ja käis kahel korral 
Teravmägedel, Liibanonis ja Peter-
buris pildistamas kohti, mis on elu-
liselt olulised meile kõigile. Nimelt 
seemnepanku, kuhu on vaakumpa-
kenditesse, kastidesse, riiulitesse ja 
ka mulla sisse pandud seemned ja 
taimed, mis peaks aitama meil ellu 
jääda, kui maailma tabab globaalne 
katastroof. Tihedas koostöös ja mõt-
tevahetuses arhitektuuriajaloolase 
ja kuraatori Ingrid Ruudiga sündis 
näitus „How-to-calm-yourself-af-
ter-seeing-a-dead-body Techniques“ 
(e.k eneserahustamistehnikad, mida 
laipa nähes kasutada), mis on juu-
ni alguseni avatud Eesti Kaasaegse 
Kunsti Muuseumis.

Näituse pealkiri on tsitaat Liiba-
noni-Ameerika kirjaniku ja kunstniku 
Rabih Alameddine’i raamatust „An 
Unnecessary Woman“ (2014), mis võ-
tab Ingrid Ruudi sõnul tabavalt kokku 
konfliktipiirkonnas elamise kogemu-
se argisuse ja jubeduse korraga. „Mul 
on raske ette kujutada, et kellegi jaoks 
võib igapäevane elu sisaldada seda, et 
lähed poest koju ja pead teel üle laiba 
astuma,“ ütleb Ruudi.

Näitus räägibki muuseas sellest, 
kuidas me püüame ennast pidevalt 
kohandada ja leiutada võtteid meid 
ähvardavate ohtude ja meid ümbrit-
seva ebakindlusega toimetulekuks. 

Üks selline mehhanism on ka seem-
nevarude säilitamine. Ingrid  Ruudi: 
„Me oleme kogu aeg infovoo mõju-
väljas, kus meile kinnitatakse, et 
seemnepangad on üks järjekordse-
test turvavõrkudest meie jaoks – aga 
kas ikka on? See ei ole nii lihtne. Sel 
alal tegutsevad ka kõigest subjek-
tiivsed inimesed oma igapäevaste 
otsuste ja valikutega. Ja see ei pruu-
gi üldse praktikas nii töötada, nagu 
ta ideena on mõeldud. Võib-olla toi-
mib seemnepanga idee sümboolsel 
tasandil, tekitades meile vaid psüh-
holoogilist turvatunnet.“
Kuidas te nendesse seemnepanka
desse pääsesite? Oli see keeruline 
protsess? 
Ingrid Ruudi: Kontakte ei ole väga 
keeruline leida. Võib-olla keerulisem 
oli oma soov ära  põhjendada ja neis 
huvi äratada. Teravmägedel Sval-
bardis asuvat seemnepanka ope-
reerib organisatsioon nimega Nord-
Gen. See on rahvusvaheline organi-
satsioon Norra valitsuse egiidi all, 
panga hoone eest vastutab Norra 
riigi kinnisvara ettevõte Staatsbygg. 
Seemnepanga elukorraldus on sel-
line, et seal üldiselt ei käida, see on 
kinni. Töötajad käivad seal peamiselt 
vaid olukorras, kus nad sinna seem-
neid juurde panevad. Kui keegi mi-
dagi jälle deponeerimiseks saadab, 
siis nad lähevad sisse. Ja kui soov on 
põhjendatud, siis saab keegi teine ka 
töötajaga samal ajal sisse. Neile tun-
dus meie kunstiprojekti idee põnev.

Seemnepanga jaoks on ehitatud 
maja, mis olemuselt on pikk tun-
nel, mis asub valdavalt mäe sees 

igikeltsakihi all. Saatsin kunstni-
ku, kes kogu oma senise karjääri on 
piirdunud ateljees tegutsemisega ja 
teinud oma ruumis makette, kõige 
ebameeldivamasse ruumi, mida ma 
suudan ette kujutada (naerab).

Dénes Farkas: Seal tuleb tegeli-
kult jääkarude pärast rohkem kar-
ta. Ei tohi ilma püssita välja minna. 
Mul ei olnud püssi kaasas, sest mul 
pole relvaluba.

Teravmägede hoidlasse ei saa-
nud ma kohe esimesel korral sisse. 
Seal oli terve aasta keskmiselt küm-
me kraadi soojem olnud, kui oleks 
pidanud olema, nad ei arvestanud 
sellega, sulav lumi voolas hoidlasse 
ja nad ei lasknud kedagi sisse. Kuna 
hoidla on lahti kaks korda aastas nä-
dal aega, siis peale minu olid selleks 
ajaks sinna tulnud inimesed Brasii-
liast, Jaapanist, USAst... Ma ei ole nii 
vihaseid inimesi oma elus näinud 
kui Jaapani võttegrupp, kes ka too-
na sisse ei pääsenud.
Kuidas Liibanoni olustik oli? ICARDA 
seemnepank asub pärast Süüriast 
Aleppost ärakolimist Terbolis Bekaa 
orus, kus on suured põgenikelaagrid.

D. F.: Terves Liibanonis on nii, et 
seal pole piisavalt elektrit, kell kuus 
igal õhtul lülitatakse riigielekter 
välja. Lülitutakse akude ja generaa-
torite peale. See on täiesti normaal-
ne, õhtul istud Beirutis kohvikus, 
kell kuus läheb elekter korraks ära 
ja siis hakkab jälle muusika män-
gima. Seemnepank asub, jah, Bekaa 
orus, need on need punasega mär-
gitud piirkonnad välisministeeriu-
mi kodulehel.

Pildistasin seemnehoidlas, kui 
kuulsin laske. Kohalikud ütlesid, et 
see on täiesti normaalne, sünnipäev 
või pulmad, keegi lasi oma Kalašni-
kovist paar pauku. Või siis ka mitte... 
Algul olin kindel, et Bekaa orgu ma 
ei sõida. Küsisin kohalikelt, kuidas 
ma sinna saan, sain vastuse, et tu-
leb Beirutist takso võtta ja tulla. Lõ-
puks oli nii, et ühe mu sõbra vend oli 
teeninud Liibanonis ÜRO vägedes, ja 
me läksime kolmekesi koos Liibano-
ni. Liibanonis räägivad õnneks kõik 
vabalt inglise keelt, saab suheldud.

Sõitsime kolm päeva edasi-ta-
gasi Terboli ja Beiruti vahet. Süü-
ria piiri vahetus läheduses asuv Be-
kaa org on 100 kilomeetrit pikk, täis 
telklaagreid. Pidime iga päev laagri-
test läbi sõitma. Ma ei oska seda eda-
si anda, mida seal kogesin. Inimesel 
kaob igasugune lootus, ta on valmis 
ükskõik mida tegema, et ellu jääda. 
Seda on seal tunda ja see on natuke 
hirmuäratav. Ma tunnen süüd sel-
lepärast, et see asi seal niimoodi on 
ja ma ei tee mitte midagi. Seal saab 
kõik uue tähenduse. Hirmust abitu-
se ja lootusetuseni, igasugused tun-
ded tekivad.

I. R.: Nende vastu tehnikad ei 
aita.

Ajakiri Wallpaper kirjutas, kui-
das Beirut tõuseb jälle ägedaks kuu-
rortlinnaks, Herzog & de Meuron 
ehitas sinna uue ägeda maja, tu-
rism läheb jälle käima. Ja sealsamas 
on Süüria piir. Need maailmad, mis 
esituvad meile meedia kaudu eral-
diseisvate klumpidena, on seal ko-
hapeal täiesti koos ja läbisegi. Meil 
on raske haarata, kuidas see elani-
ke jaoks seal tegelikult ühe argisu-
se moodustab.

D. F.: Ma tõesti kartsin sinna 
minna, üksi ei oleks ma läinud. Mul 
on hea meel, et sõbrad kaasa tulid. 
Seal on tunda, et iga hetk võib olu-
kord muutuda.
Kuidas ise ennast rahustad, Dénes, 
kui on jama käes?
D. F.: Kuulan Glenn Gouldi „Gold-
bergi variatsioone“. Selle panen ka 
ateljees alati peale, kui ühtki mõtet 
ei tule. Aitab alati. Alameddine’i raa-
matus on koht, kuidas naine, kellest 
raamat räägib, läheb plaadipoodi ja 
ostab Glenn Gouldi esituses Bachi 
„Goldbergi variatsioonide“ salves-
tise.

I. R.: See oli see moment, mis va-
hel tekib, kui elu toob sulle ise kätte 
kõik sobivad tükid.

D. F.: Ja siis mul tuli veel meel-
de, et eneserahustamiseks teen ma 
kunsti. (Naerab.)

Kadri Karro kõneleb kunstnik Dénes Farkase ja kuraator Ingrid Ruudiga, kuidas teostus 
idee pildistada seemnepanku Teravmägedel ja Liibanonis.
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