
 

Kõgem Kunstikool Pallas 

Tekstiiliosakond 

 

 

 

 

 

Vakatus. Ruumiinstallatsioon 

Lõputöö 

 

 

 

 

 

   Anneli Kurm 

Juhendaja: professor Aet Ollisaar 

 

 

 

 

 

Tartu 2019 



2 
 

SISUKORD 
 

 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................................ 3 

1. VAIKUS KUI MEELELINE JA KONTSEPTUAALNE NÄHTUS ............................................. 5 

1.1. Vaikus argielus, looduses ja kultuuris ................................................................................ 6 

1.2. Vaikus keeles ja filosoofias .............................................................................................. 14 

1.3. Vaikus religioonis ............................................................................................................ 17 

1.4. Vaikus kujutavas kunstis .................................................................................................. 20 

2. VAKATUS ................................................................................................................................... 35 

Kunst kui religioonivakatuse asendus ...................................................................................... 38 

3. RUUMIINSTALLATSIOON VAKATUS .................................................................................... 41 

3.1. Varasem looming ja inspiratsioon .................................................................................... 41 

3.2.  Teose valmimise protsess ................................................................................................. 48 

KOKKUVÕTE ................................................................................................................................. 59 

SUMMARY ..................................................................................................................................... 61 

KASUTATUD ALLIKAD ............................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SISSEJUHATUS 
 

 

Maailm me ümber on üha mitmekihilisem, materiaalne reaalsus lõimub virtuaalsega, 

helendavad ekraanid pakuvad igal millisekundil uut infot. Kõige selle tagajärjel valdab 

paljusid meist füüsiline ja vaimne ärevus, tung koguaeg kohal ja kursis olla ning hirm ilma 

jääda. Kõik kokku on suur hulk müra ning vaikus on saanud defitsiidiks. Kuid nagu teada, 

on musta värvi jaoks vaja valget, maksimaalse esiletulemiseks minimaalset ning tulva 

nautimiseks lakkamist, vaikust. Meid ümbritsev lakkamatu infoküllus reflekteerimist ei 

võimalda ja info on muutunud mitte midagi pakkuvaks ning kõike endasse imevaks 

tummaks müraks.  

Olen juba pikka aega tundnud, kuidas selle müra paine minus kasvab. Üha rohkem 

igatsen vaikust. Just nii olen seda miskit, mida hing otsib, nimetanud. Tunnen, et keskkond 

mu ümber on tasakaalust väljas. Nii olen üha rohkem hakanud nautima JOMOt (the joy of 

missing out ehk rõõm ilmajäämisest), looduses jalutamist, joogat, joonistamist ja 

raamatulehekülgede vaikusesse peitu pugemist. Jah, ühelt poolt on see justkui peitu 

pugemine, kriitiliselt öelduna eskapism. Kuid teisalt on mul tunne, et nii jõuan just 

lähemale sellele, mis on tegelikult oluline. Vaikuses tundub peituvat see tõeline ja jääv – 

igavik. Otsin killustatuse ja kaduvuse kogemusele vastandlikku koondumise ja kestvuse 

tunnet. 

Olen varem õppinud võõrkeeli ja maailmakirjandust, süvenenud võrdlevasse 

kirjandusteadusesse ning semiootikasse. Naudin teaduslike ja filosoofiliste tekstide 

lugemist ning abstraktsete ideede üle mõtisklemist. Seetõttu võtsin ka käesolevas lõputöös 

eesmärgiks tegeleda vaikuse fenomeni laiema uurimise ja mõtestamisega. Vaikuse painet 

väljendasin kunstiloomingus esimest korda 2017. aasta sügisel Pallase tekstiiliosakonnas 

valminud kaasaegse tekstiilikunsti kursuse raames valminud ruumiinstallatsioonis 

Reekviem. Teose ajendiks oli paar aastat varem kogetud muusikaelamus, mis pani mind 

esimest korda mõtlema kunstile kui religiooniga spirituaalselt võrdväärsele nähtusele. Oma 

teoses vastandasin pimeduse ja valguse, müra ja koondumise. Hiljem on valminud veel 

piltvaip Öösel, mis tõstatas küsimuse öö kui näiliselt vaikse aja tegelikust kaosest. 2018. 

aasta sügisel valmis puudutuse kogemusest lähtuv läbipaistvale kangale tikitud raamat 
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Talve lõpp, mis nagu Reekviemgi, kasutab valget värvi ning kõneleb vaikusest, seekord 

lumevaikusest, ja koondumisest. Ka Pallase lõputöös soovin jätkata vaikuse teema ning 

monokroomse tekstiilse vormiga tegelemist.  

Jaan Undusk räägib oma raamatus Maagiline müstiline keel sellest, kuidas sõna ja 

vaikuse vahel on vakatus. Just seal sünnib sõnamaagia ja seal pesitseb luule hing (Undusk 

1998). Arvan, et sama võib väita mis tahes kunstiteose, sh kujutava kunsti teose puhul. 

Sõna tähistab üldist infoga täidetust või olemasolemist, vaikus aga üldist tühjusega 

täidetust või mitteolemasolemist. Tekstiilikunsti puhul võib sõnaks arvata materjali ja selle 

olemasolu, mahukuse ja tiheduse. Vaikusena võib määratleda materjali vähesuse, 

puudumise, hõreduse. Igal juhul sünnib kompositsioon ning teose mõju nende kahe 

kokkupuutest ehk vakatusest.  

Oma töös soovin uurida eelkõige vakatuse hapramat ja nõrgemini tajutavamat poolt, 

milleks minu jaoks on praegu vaikus. Samuti käsitlen vakatuse ideed kujutava kunsti 

kontekstis, otsides vakatuse valemit. Töö praktilises osas (ruumiinstallatsioonis) soovin 

mõtestada ja representeerida vaikust ja müra ning anda võimaluse vakatusele. Materjali ja 

vormi osas huvitab mind ebatraditsiooniliste koematerjalidega katsetamine ning 

monokroomne abstraktsionism.  

Minu lõputöö kirjalik osa koosneb kolmest peatükist. Esimeses osas uurin vaikuse (ja 

müra) kogemust ja mõistet argielus ja looduses ning keeles, filosoofias ja kultuuris 

laiemalt. Lisaks käsitlen kujutavas kunstis esinevat vaikust. Töö teises osas sõnastan 

vakatuse kui kunstifenomeni mõiste. Töö kolmandas osas kirjeldan ja analüüsin vaikuse ja 

vakatuse vaatepunktist oma varasemat kunstiloomingut. Lõpuks annan ülevaate lõputööks 

valminud ruumiinstallatsiooni loomeprotsessist, mida täiendab lõputööga samal ajal peetud 

Instagrami visuaalpäevik aadressil www.instagram.com/projectsilencebyak. 

Tüvitekstid, millele minu vaikuse teemaline uurimuslik mõtisklus toetub, on Jaan 

Unduski Maagiline müstiline keel (1998), Lev Võgotski kunstipsühholoogia alane teos 

Kunsti psühholoogia: esteetilise reaktsiooni analüüs (2016), Ameerika filosoofi Haig 

Katchadouriani uurimus How to Do Things with Silence (2016), Stacie Withersi artikkel 

Silence and communication in art (1997) ning Patrick Sheni dokumentaalfilm In Pursuit of 

Silence (2015). 
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1. VAIKUS KUI MEELELINE JA KONTSEPTUAALNE 
NÄHTUS 
 

 

Käesolevas peatükis vaatlen vaikust kui meelelist ja kontseptuaalset nähtust. Alustan 

helivaikusega argielus ja looduses esinevate häälte ning müra taustal. Samuti kirjeldan 

vaikust kui kultuurifenomeni, selle rolli muusikas ja kirjanduses, filosoofias ja religioonis. 

Lõpetuseks räägin vaikusest kujutavas kunstis. 

Eesti loodusmees Fred Jüssi on selgitanud, et me saame küll ligikaudu 80% oma eluks 

vajalikust infost läbi nägemismeele, kuid kuulmismeel on siiski samuti väga oluline. Neid 

ülejäänud protsente ei suuda nägemismeel korvata. Kuulmismeel on emotsioonide ja 

psüühikaga sügavalt seotud meeli. Jüssi jaoks on vaikus inimese kujundaja. See kujundab 

tema sõnul inimese suhteid loodusega, teiste inimestega, kujutava kunstiga, luulega ja 

kõige muuga. Kõigis neis valdkondades esineb Jüssi sõnul vaikus, olgu otseses või 

ülekantud tähenduses. (Jüssi 2000)  

Niisiis on vaikust mitmesugust. Vaikus eelneb ja järgneb öeldud sõnale, olgu see 

vestluses sõbraga või teatrietendust kuulates. Vaikus on muusikas seal, kus noodikirjas on 

märgitud paus. Vaikus on suveõhtul verandal istudes, kui naaber enam muru ei niida, 

linnud enam ei sädista ja putukad ei pinise. Vaikus on kõrghoone trepikoridoris, sest kõik 

kasutavad lifti. Vaikus on kõrvaklappides, mis summutavad teiste kõnet. Samuti on vaikus 

ajaleheveergudel, kui riigivalitsus on korruptsiooni teema käsitlemise ajakirjanduses ära 

keelanud, või külapoe esistes vestlustes, kui naabrinaise sinisest silmast kõnelemine on 

tabu. Kuigi tahaks, tahaks rääkida, vahel isegi karjuda. Aga ei saa. Vaikus loob ja toetab 

ning ka surub alla ning matab. Filosoof Haig Katchadourian on jaganud vaikuse kogemised 

kaheks: otsene vaikuse kogemine ja tunnetamine, näiteks looduses või aias, ning kaudselt 

meelde ja ettekujutuse viljana kogetav vaikus, näiteks maali vaadates. Viimasel puhul 

tajume vaikuse tunnet (sense of silence). (Katchadourian 2015: 115-116) 

Kuna käesoleva uurimuse maht on piiratud, siis jääb sellest välja vaikuse kui hirmu ja 

rõhumise tunnusmärgi käsitlemine. Mainin vaikust sellises tähenduses mõnel juhul vaid 

põgusalt. Töö eesmärgiks olen seadnud uurida seda, mida nimetan positiivseks vaikuseks. 
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See on vaikus, mis aitab luua ja esile tõsta ning pakub meie inimkogemusele ja hingele 

head.   

 

 

1.1. Vaikus argielus, looduses ja kultuuris 
 

Kirjutan seda tööd vaikuses, Tartu Ülikooli raamatukogu 3. saalis. Lugemiseks, 

mõtlemiseks ja kirjutamiseks on vaikus hädavajalik. Kuna maja, kus elan, on 

kapitaalremondis, siis on selle keldrist pööninguni vallutanud ehitusmehed, kes oma 

haamrite ja puuridega mul kodus vaikust leida ei lase. Niisiis olen raamatukogus. Aga ka 

siin pole vaikust. Ikka on keegi, kellel lugemissaali vaikuses telefon heliseb või keegi, kes 

peab vajalikuks sõbraga sosistada, või keegi, kes eneselegi märkamata jalaga närviliselt 

vastu lauda taob. Ja vaikus ongi läinud. Vaikusega tundub olevat huvitav lugu, et mida 

suurem ja kumisevam ta on, seda valjem tundub tema murdmine. Linnatänava käras ei 

paneks ma sosistamist või mobiilihelinat tähelegi, kuid lugemissaali vaikuses tundub isegi 

naabri arvutiklahvide klõbin üleliigne müra. Tundub, et see on just nagu värvidega: mida 

mustemaks muutub must või mida valgemaks valge, seda karjuvam näib seal kõrval teine 

värv.  

Vaikus mõjub erinevatele inimestele ja erinevates olukordades erinevalt (Jüssi 2000). 

Patrick Sheni 2015. aastal valminud dokumentaalfilm vaikusest In Pursuit of Silence 

pöörab tähelepanu asjaolule, et Maailma Tervishoiuorganisatsiooni sõnul on helisaaste 

õhusaaste järel maailmas inimtervist mõjutavate reostuste hulgas teisel kohal. Vaikuse 

puudumine ja mürareostus mõjutab nii õppeedukust koolides kui ka haiglates töötavate 

arstide töö täpsust. See põhjustab nii õpilastel kui ka arstidel tähelepanu hajumist, 

ärrituvust, otsustusvõime vähenemist ja aeglustumist. (Shen 2015) Vaikusest ja 

heliisolatsioonist on Lääne ühiskonnas seetõttu saanud oluline ja üha määravam 

müügiartikkel nii pesumasinate ja autode kui ka lennukite ja korterite puhul (Schama 

2014).  

Susan Sontagi sõnul tajume vaikust läbi müra, nii nagu valget tajume läbi musta ja 

vasakut läbi parema (Schubert 2016). Vaikus on lahutamatu osa kõnest ja muudest helidest 
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ning nendega samavõrd tähenduslik (Kaiser 2001: 259). Sealjuures on ainus võrreldav 

omadus vaikusel ja helil, ehk ainus asi, mille alusel neid tuleks võrrelda, nende kestus 

(Schubert 2016). Vaikuse ja heli/müra dualismi on ilmekalt jäädvustanud Matsuo Basho 

alljärgnevas haikus: 

Stillness 
Penetrating the rocks. 
The sounds of cicada. 

 
 (Kaiser 2001: 263) 
 
 
 

Michael Schubert alustab oma raadiodokumentaalis In Search of Silence otsinguid 

samuti nii vaikuse kui ka müra juurest (Schubert 2016). Peagi mõistab ta, et vaikuse 

absoluuti polegi võimalik tajuda. Alati on inimkõrvale kuulda mingi heli. Selle 

tõestamiseks kirjeldab ta John Cage’i kuulsat muusikapala 4’3’’, milles 4 minuti ja 33 

sekundi jooksul „esitavad“ muusikud vaikust. Absoluutset vaikust aga sellele vaatamata 

kontserdisaali kunagi ei teki. Pillihäälte asemel hakkavad kõlama hoopis saalis istuvatelt 

inimestelt ning ümbritsevast keskkonnast pärit helid. Seega, kuigi noodikirja on märgitud 

mitmeminutiline vaikus, on see vaid ideaal, mis kunagi ei teostu. Cage tõestas selle 

teosega, et vaikust pole olemas. (Schubert 2016) Cage on ka ise öelnud: there is no such 

thing as an empty space or an empty time. There is always something to see, something to 

hear. In fact, try as we may to make silence, we cannot. (Hafif 1997: 339) 

Kas täielik vaikus oleks üldse midagi, mille poole püüelda? Schuberti raadiosaates 

öeldakse, et täielik vaikus ajab inimese hulluks. Tal kaob orientatsioon. Nii on näidanud 

katsed heliisoleeritud kambrites. Ja isegi seal ei pääse inimene lõplikult helidest. Helid, mis 

sellises keskkonnas esile tulevad, on inimese enda keha hääled, nagu südametuksete kumin 

ja vere kohin. (Schubert 2016)  

Lisaks, selgitavad heliteadlased, me justkui kuuleme vaikust, kuid tegelikult on see vaid 

meie aju, mis meile seda ütleb, aju, mis reageerib oma tajudega. Me peas pole hääli. 

Hääled on vaid meie ajus ja tajus. Me ei kuule helisid, vaid võtame vastu stiimuleid, mis 

tekitavad me ajus teatud elektriühendusi, mida me oleme kontseptualiseerinud ja nimetame 

helideks. Nii on ka meie aju õppinud eristama helisid, sh eristama inimkõnet. Vaikus on 

ainult meie kontseptsioon, idee. Lisaks on meie aju programmeeritud vastu võtma 
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võimalikult suurt hulka infot, ehk meie aju ise ei ole loodud vaikust otsima, vaid otsima 

stiimuleid, infot. (Schubert 2016)  

Helid mõjutavad meid mitmel moel. Esiteks mõjutavad need meie füsioloogiat, näiteks 

meie aju elektrilaineid, südame tööd ning hingamist. Äkiline või vali heli tõstab vererõhku, 

pulssi jne. Aga näiteks lainete loksumine sageli hoopis alandab vererõhku, teeb uniseks 

jne. Teiseks mõjutab heli meid psühholoogiliselt, muudab meie tuju. Nii mõjub näiteks 

muusika. Kolmandaks mõjutab heli meid kognitiivselt. Meie aju mälumaht on hiiglaslik, 

kuid helisisendkanali suurus on sellega võrreldes väga piiratud. Seetõttu ei suuda me 

kuulata samaaegselt kaht inimest. On mõõdetud, et inimene suudab kuulata keskmiselt 1,6 

inimkõnet korraga. Ning veel üks viis, kuidas heli meid mõjutab, on meie käitumine. Me 

soovime liikuda eemale ebameeldivast helist ning võimalusel lähedale meeldivale helile. 

(Shen 2015)  

Kas ja milline on heli ja müra erinevus? Millal saab helist müra? Üldine arusaam on, et 

müra on heli, mis segab meil teha seda, mida me tahame teha, on soovimatu heli (Shen 

2015). Fred Jüssi on öelnud, et helid on kui supi sool. Soola ei panda supi sisse selleks, et 

see soolaseks teha, vaid selleks, et tuua välja supi maitsed. Helid on selleks, et vaikus esile 

tuua. Need toovad kuuldavale vaikuse varjundid, annavad vaikusele maitse. Linnamüra on 

tema sõnul seetõttu kui ülesoolatud supp. (Jüssi 2000)  

21. sajandi linnaühiskonnas stimuleeritakse meid heli ja infoga nii palju, et see on 

saavutanud palavikulise mõõtme (Shen 2015). Juba 19. sajandil, kui võidukäiku tegi 

tööstusrevolutsioon, kirjutas inglise kirjanik Wordsworth, et maailm on liiga palju meiega 

(the world is too much with us) ning nautis magava linna vaikust (Katchadourian 2015: 

121). Linnakeskkonnas jääb vaikusele ja info töötlemisele üha vähem ruumi. Ja me ei harju 

müraga. Me õpime sellega toime tulema, kuid meie keha sellega tegelikult ei harju. 

Müraga toime tulemine tähendab, et meie keha ja aju peavad aktiivselt tegelema selle 

blokeerimisega. See aga väsitab keha. Nii põhjustabki müra inimestel tervet hulka 

terviseprobleeme, alates stressist ja vererõhuhäiretest, lõpetades südamerabanduse ja 

surmaga. (Shen 2015) 

Ka helilooja John Cage peab vaikuse otsimist seetõttu just meie moodsal oluliseks, sest 

müra on meie ümber niigi palju: For it is the space and emptiness that is finally urgently 
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necessary at this point in history (not the sounds that happen in it— or their relationships) 

(not the stones— thinking of a Japanese stone garden— or their relationships but the 

emptiness of the sand which needs the stones anywhere in the space in order to be empty) 

(Schubert 2016).  

Minu üks viimaste aastate rabavamaid vaikusekogemusi oli 2018. aasta suvel Islandil 

elades ja ringi reisides sealsete vulkaanimaastike vaikus. Mäletan ehedalt esimest korda, 

kui pärast retke musta rannaga mäsleva mere äärde sattusime matkakaaslastega kõrgele 

mägedesse vulkaanide vahele. Kontrast kahe looduskeskkonna vahel oli mõjus. Seal üleval 

tabas meid vaikus, mis pani kõrvad kumisema. Kuna kõrgel mägedes raskete 

keskkonnatingimuste tõttu taimkate peaaegu puudub, siis puudub seal ka rohttaimede sahin 

ja kohin ning kuna pole taimi, siis pole seal ka loomi, linde ega putukaid, pole häälitsusi 

ega pininat-põrinat-sädinat. Maastikku katavad vulkaanidest välja paiskunud laava 

kamakad ja mõned neil kasvavad samblaliigid. Ainus heli, millest kinni hakata, on tuul. 

Kuid kuna tuulel on selles paigas nii vähe seda, mille vastu puhuda ja mida puhuda, siis on 

ka tuul küll nahapinnal tuntav, kuid kõrvale palju vähem hoomatav kui tavaliselt harjunud 

oleme (pilt 1). Sarnast kõrvus kumisevat vaikust olen korra kogenud ka varem, kui sattusin 

paar suve tagasi kuumalaine ajal Vormsi saarele. Meri oli peegelsile ning kõik elusolendid 

olid erakordse palavuse tõttu vaikuseks vakatanud.  

 
Pilt 1. Mina keset kivide vaikust Islandil, august 20191 

                                                            
1 Foto: Kadi Kerner 
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Need mõlemad eespool kirjeldatud vaikusekogemused olid lisaks helilisele ka 

visuaalsed. Nii Islandi vulkaanimaastikku kui Vormsi rannamaastikku iseloomustas lisaks 

kõrvaga tajutavale vaikusele ka visuaalne paigalseis, tasapinnalisus ja kõikehõlmavus.  

Üks loodusega seostuv sügav täieliku ja kõike haarava vaikuse kogemus on minu jaoks 

kindlasti ka lumi. Lai valge lumi, mis katab kõik vaibana ja summutab helid. Tõenäoliselt 

on minu vaikusekogemus ja vaikuse vajadus seotud ka minu kultuurilis-geograafilise 

päritoluga. Põhjamaalasena olen harjunud, et suure osa aastast valitseb mind ümbritsevas 

keskkonnas vaikus. Talveperiood on traditsiooniliselt olnud siinmail vaikimise ja endasse 

süüvimise aeg, et koguda jõudu intensiivseks suveperioodiks. Pärast elamist Lõuna-

Euroopa riikides, tajun seda eripära meie maal veelgi tugevamalt. Hispaanias ja Itaalias ei 

taba loodust ega inimesi selline aastaaegadest sõltuv suur vaheldumine. Neil pole taolist 

vaikuse ja elumüra kontrasti. Võib-olla see ongi Eesti looduse ja selle rüpes elavate 

inimeste ning teiste põhjamaalaste ainulaadne kogemus ning see, mis teeb meie looduse ja 

olemisviisi paljudele nii veetlevaks – meie elus on vaikust. Meie aastaaegade vaheldumine 

laseb vakatusel tekkida.  

Soome semiootikute artiklikogumiku pealkiri on kõnekas Snow, Forest, Silence (Tarasti 

1999). Selline pealkirjavalik ilmestab hästi eelpool kirjeldatud põhjamaist elutunnetust. 

Just lume ja metsaga seostub meile rahu ja vaikus. Pole midagi vaiksemat kui lumme 

mattunud maastik, mis kõik elava viimseni enda alla peidab. Nii kirjeldab lund ja selle 

representatsiooni artiklis Lumi ja vaikus (La neige et le silence) eelpool nimetatud 

kogumikus Matthieu Guillot (Guillot 1999: 95). Tema sõnul on lumevaikus seetõttu ka 

masendav ja rahutuks tegev, viidates lumekõrbe motiviile Paul Valéry tekstides, 

hirmutavale lumeküllusele Boris Pasternaki teostes ja teiste kirjanike töödes (Guillot 1999: 

96). Minu jaoks pole lumel Guillot kirjeldatud negatiivset ja ärritavat omadust. Minu jaoks 

on lumi ja lumine maastik positiivne vaikus, mis laseb mul selgemini tajuda, kuulata 

iseend ja maailma. Ka Guillot nendib, et ühelt poolt on lumeväli kui materjalitühjuse 

kehastus, teisalt kutsub asjade vaikne olek üles mõtisklusele, mõtete koondamisele (Guillot 

1999: 96). Lisaks, selgitab Guillot, on lumi ka hea näide sellest, kuidas vaikus eksisteerib 

meie jaoks rohkem kui ühe meelega. Lume vaikuse puhul tajume selle tühjust ja tihedust 

nii kõrvade kui ka silmadega. (Guillot 1999: 97) 
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Kas loodus on vaikne või mürarikas? Inimesed lähevad loodusesse linnamürast 

puhkama, vaikust otsima, kuid siiski pole ju mets või mererand ega ka heinamaa vaikne. 

Need on täis kohinat, mühinat, praksumist ja pininat. Midagi eripärast looduse helidel 

siiski on. On tõestatud, et looduses viibimine maandab stressi ja suurendab immuunsust 

ning on täheldatud isegi seda, et loodus aktiveerib vähivastaste rakkude tegevust üle 50% 

(Shen 2015).  

2018. aasta Claire Denis’ filmis High Life (eestindatud pealkirjaga Elu tähtede keskel) 

elavad Maalt kosmosesse pagendatud tegelased kosmosejaamas. Jaama atmosfääri 

iseloomustab masinate vaikne mühin ja üksikud metallikolksatused. Jaamas on ka 

kasvuhoone, või aed, nagu tegelased seda kutsuvad. Just see koht on tegelastele kõige 

kallim. Kosmosejaama suletusest ja isolatsioonist vaevatult on paljudele neist 

lemmiktegevus aias toimetamine, vahel lihtsalt varvastega mulda kaevumine ja 

meenutamine, kuidas Maal tuul puulehti ja juukseid sasis, kuidas jõgi vulises või putukad 

sumisesid.  

Miks on loodusel meile selline mõju? Me elasime aastatuhandeid looduses ning alles 

paarsada aastat oleme elanud masinahäältest ja inimmassidest küllastunud 

linnakeskkonnas. Meie geenidel on aga muutumiseks vaja tuhandeid aastaid, mitte sadat. 

Seega elame me loodusest lähtuvalt häälestatud geenidega linnakeskkonnas ning see 

tekitabki painet. (Shen 2015) Mulle tundub, et kuna loodusest puuduvad masinahelid ning 

inimkõne, meie argihelid, siis just see paneb meid tundma justkui valitseks looduses vaikus 

ning meie kõrv ja keha puhkab. Arvan, et loodus tundub meile vaikusena, või pigem selle 

tasakaalustatud keskkonnana, mis tekitab meis heaolu tunnet, mida oleme hakanud 

nimetama vaikuseks. Niisiis, kuigi esmapilgul on see, mida loodusest otsime, täielik ja 

absoluutne vaikus, siis leian, et tegelikult otsime sealt hoopis teatud tasakaalu. Täielik 

vaikus looduses märgib ka hoopis surma. Mida suurem on metsas vaikus, seda vähem on 

seal elu. See, mida me otsime, pole mitte helivaikus, vaid vastand tehnikamürale, mis ei 

võimalda meil enam mõelda, otsuseid langetada ja keskkonnas orienteeruda. Otsime müra 

kõrvale neid helisid (nimetades neid tehnikamüraga võrreldes vaikuseks), mis aitaksid, 

mitte ei takistaks meil enda ja maailmaga toime tulla. See, mida me otsime ja vajame on 

tasakaal. Usun, et nii nagu kliima soojeneb inimtegevuse tõttu liiga kiiresti ja prügi matab 

Maad inimtegevuse tõttu liiga kiiresti, nii risustab ka müra inimtegevuse tõttu meie 
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keskkonda liiga kiiresti. Jah, kliima on alati kõikunud ja prügi on alati tekkinud, niisamuti 

on keskkonnas olnud alati hääli, kuid praeguseks on olukord tasakaalust väljas ning meie 

evolutsioonivõimest maas. Ja see ongi põhjus, miks vaikusepuudusest on saanud oht me 

tervisele.  

Lisaks argielule ja loodusele tajume vaikust ka kultuuris, kus see on ka kunstiteoste 

oluline osa, olgu selleks muusikapala, kirjandustekst, teatrietendus, film, tants jne. Haig 

Katchadourian selgitab, et esteetikud eristavad ajalisi kunste, nagu muusika, teater, 

kirjandus, tants ja kino, ruumilistest ehk kujutavatest kunstidest, nagu maal, skulptuur ja 

arhitektuur. Kuigi ka maali lugemine/vastuvõtmine on ajaline toiming, siis maal ise on 

esteetilise objektina ajatu ning see vaikne. Muusikateos jällegi on esteetilise objektina 

samuti ajatu, kuid teose elluärkamisel muutub see ajaliseks: tõuseb vaikusest, koondub 

heliks ning suubub siis uuesti vaikusesse. (Katchadourian 2015: 65-66) Ajalistes kunstides 

on vaikus ilmselgem. Näiteks teatris, kirjanduses ja muusikas toimib paus või vaikus teose 

kahe osa, eelneva ja järgneva lahutajana või ühendajana. See võib olla teoses selleks, et 

anda tähendust (näiteks paus sõnadele vahel, et sõnu eristada), või selleks, mingit teose osa 

või hetke rõhutada, või viidata sellele, mis juhtuma hakkab, võib olla sümbol. Igal juhul 

suurendab vaikus lisaks teose kommunikatiivsele kõnekusele ka selle esteetilist mõju. 

(Katchadourian 2015: 67) Vaikus võib olla kui sõõrik augu ümber või ka kui auk sõõrikus 

(Katchadourian 2015: 70-71). 

Vaikus võib olla teoses puhtformaalne, olla osa konkreetse teose keelest, või olla teose 

sisu, teema. Vaikust kui sisu võib esineda teoses rohkem või vähem. Muusikateostes 

esineb suurt vaikust vaid üksikutes näidetes, nagu näiteks juba eelpool mainitud John 

Cage’i teoses 4’33’’ (1952), mis koosnebki 4 minutist ja 33 sekundist täielikust vaikusest. 

(Katchadourian 2015: 69) Cage paneb meid oma teosega heli ja vaikust ümber hindama. 

Me justkui eeldame, mis teeb häält ja mis mitte. Kui pöörata sellised ootused pea peale, 

hakkame müra ja vaikust teisiti tajuma. Just seda Cage oma teosega tegigi. (Schubert 2016) 

Ühe teise John Cage’i eksperimentaalse teose kirjelduse järgi juhatas ta publikut mööda 

ülikoolilinnaku erinevaid paiku. Seejuures kuulis publik erinevaid linnahääli ja 

keskkonnahelisid, sh üle majakatuste lendavate lennukite mürinat ning ülikoolilinnakus 

ringiliikuvate inimeste jutukõminat. Cage’i liikumine oli juhuslik ja improviseeritud, ning 
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ka helid, mis publikuni jõudsid, olid juhuslikud. Teos oli seega pigem performance. Ka 

selle teosega õnnestus Cage vaikust ja heli ümber mõtestada. (Katchadourian 2015: 93)  

Kirjanduses võib vaikust väljendada rütm, värsimõõt, vorm, toon. Lisaks nendele 

vormilistele rollidele võib vaikus olla samuti teose sisu, teema. Vaikus võib sel puhul 

omakorda olla teose teema otseselt või viidata läbi enese sümboolselt või metafoorselt 

näiteks eetilisele, poliitilisele, metafüüsilisele, usulisele või muule ideele. (Katchadourian 

2015: 80–89) 

Kultuur, milles vaikus ja vaikne olemine läbi ajaloo tähtsal kohal on olnud, on jaapani 

kultuur. Selle avaldumise üheks ilmekaks näiteks on jaapani teetseremoonia. 

Dokumentaalfilmis In Pursuit of Silence jutustatakse, et üks kõige olulisemaid 

teetseremoonia meistreid elas ajal, mil riigis oli väga ulatuslik samuraikonfliktide laine. 

Meistri eesmärk oli leida teetseremoonias vägivallaõhustikule vastukaaluks rahu ja vaikust. 

Nii peavad jätma tänaseni läbiviidava talituse puhul tseremooniaruumi sisenejad ukse taha 

nii oma mõõgad kui ka sotsiaalse staatuse ning keskenduma käesolevale hetkele ja oma 

kohale teistega koos selles maailmaruumis. Ukse taha jäävad isiklikud soovid ja ihad ning 

teeruumis valitseb harmoonia. Vaikus lubab kõigil võrdne olla. Kui keegi ei räägi, siis ka 

keegi ei domineeri. (Shen 2015) 

Keelelist ja meelelist vaikust ning vakatust jaapani kultuuris kannavad ja kutsuvad esile 

kindlasti ka haikud (vt näiteks Matsuo Basho haikut eespool). Haig Katchadourian on 

kirjeldanud, et haikud on kui napid pintslitõmbed sõnadega, mille ümber ja vahel lehviva 

tühjuse peab täitma lugeja ise oma mälestuste ja unistustega (Katchadourian 2015: 123). 

Samuti on vaikusel määrav roll teises jaapani traditsioonilise kultuuri ja kunsti olulises 

väljenduses – jaapani aias. Need pakuvad vaatajale rahu ja puhkust, paika ja aega 

mediteerimiseks. Oma kivide, taimede ja veega tekitavad need harmoonilise terviku, mille 

eesmärk on luua tunnetus inimese ja looduse ühtsusest (Katchadourian 2015: 119). Kuid ka 

kaasaegses jaapani kunstis võib näha vaikuse jätkuvalt olulist rolli, olgu selleks 

fotograafia, (tindi)maal, skulptuur, installatsioon või moekunst.  
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1.2. Vaikus keeles ja filosoofias 
 

Kuna inimkultuuri ja -kogemuse alustala on keel, siis on vaikusest sotsiaal- ja 

humanitaarteadustes kõige enam räägitud just seoses keelega.  

Siegfried Jäkel selgitab artiklis The Language of Silence: Beyond the Language, et 

inimene mõtleb suletud verbaalses süsteemis, mille on loonud keel. Seega nii rääkimine 

kui ka mõtlemine, ehk vokaliseerimata või kirja panemata sõnade ja mõtete lausumine, on 

keelest tingitud. Keel omakorda on süsteem, mis jäljendab maailma. Sealjuures on see 

jäljendus ainult üks viis paljudest võimalikest, on omaette süsteem. Keel ei anna edasi 

maailma tõelisust, vaid ainult selle jäljendust. Sõnad ja keel kuuluvad alati teatud 

grammatilisse ja semantilisse süsteemi, ehk need on alati juba teatud abstraktsioon 

tegelikust maailmast. Või nagu on öelnud Novalis juba 18. sajandil: keelt huvitab vaid keel 

ise. (Jäkel 2001: 10–15) Kuigi tõde võib olemas olla, siis seda täielikult ja tegelikult 

väljendada pole võimalik. Esseist ja filosoof Susan Sontag küsib oma essees Vaikuse 

esteetika, miks üldse midagi öelda, kui kunagi ei saa tõde öelda? Siiski on kõnelemine 

kasulik. See mõjutab meie ja teist olemist ja tegusid. Võib panna näiteks kurvastama, 

rõõmustama, midagi tegema või mittetegema. (Sontag 2002: 90) Seega, suhtlus küll jagab 

ja organiseerib maailma, kuid ei anna meile maailma kohta uusi teadmisi (Kaiser 2001: 

266). 

Paljudel puhkudel tunneme niisiis, et sõnadest jääb väheks. Me kõik teame neid hetki, 

mil me pole leidnud keelest seda, mida tahame öelda, mispeale me vaikime. Keele 

puudulikkus sunnib meid vaikusesse ning vaikus saab siis ainsaks viisiks, kuidas olemas 

olla. (Kenaan 2001: 256) Sellest vaatepunktist näib vaikus olevat kõige ehedam ja 

sügavam olemisviis. Ka filosoof Haig Katchadourian on seda meelt, et vaikust ei pea 

käsitlema alati tingimata kui suutmatust või puudust. Ta ütleb, et vaikus on hingeküllus, 

eneseeitus muidu nii valjus ja ennast kuulutavas maailmas (Katchadourian 2015). Hagi 

Kenaan osutab artiklis Kirkegaard and the Language of Silence, et ka filosoof Kirkegaardi 

järgi on vaikus mitte tühjus, vaid hoopis sügavam olemasolemine (Kenaan 2001). 

Filosoofia ei suuda Kirkegaardi teooria järgi tegeleda reaalsuse kujutamisega. Filosoofia 

kasutab keelt ning keel on abstraktne, üldistav, universaalsetes kategooriates toimiv ja ei 

suuda kunagi edasi anda seda, milline üks või teine inimene oma ainususes (singularity) on 
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või mida tunneb. Abstraktne keel väljendab pigem võimalikkusi, mitte tegelikkusi. 

(Kenaan 2001: 251-252) Teiste sõnadega näeb Kirkegaard Kenaani sõnul olemasolemise 

väljendamise võimatust nii, et tegelikkus ja olemasolemine, inimese ehe ainuolemine, saab 

toimuda ainult privaatsuses, kuid tähendus omistatakse ainult tähendussüsteemis, ehk 

avalikus sfääris, keeles. Ehe olemine on privaatne, tähendus aga keeleline ja seega avalik 

ning seetõttu pole olemasolemist võimalik (filosoofilises) keeles väljendada. Meile, 

unikaalsetele olenditele, omistatakse tähendused juba olemasolevatest tähendusvalikutest, 

mis on juba olemas keele pakutavates võimalustes. (Kenaan 2001: 253) Seetõttu tulebki 

Kirkegaardi arvates küsimuse alla seada keeles ja ühiskonnas juba kehtivaid tähendusi. 

(Kenaan 2001: 253) Ka Susan Sontag räägib oma essees kunstile omasest vaikusest 

pealkirjaga Vaikuse esteetika, kuidas vaikus on kunstniku ülim teise-ilma-žest: vaikusega 

vabastab ta end orjaikkest maailmas, mis käitub tema loomingu patrooni, kliendi, tarbija, 

antagonisti, kohtuniku ja moonutajana (Sontag 2002: 76).  

Tegu ja vaikimine on esmapilgul justkui vastandid, kuid Haig Katchadourian on 

veendunud, et vaikimine on samamoodi tegemine nagu füüsiline liikumine, lausumine, 

mõtlemine või kirjutamine (Katchadourian 2015: 1). Tavamõistes saavad ainult sõnad 

midagi tähendada, sõnadel on sõnastikus tähendus kirjas. Kuna vaikus on mittesõnaline 

tegu, siis tähistab ja väljendab see midagi sellele vihjates (vihjates ideele, mõttele, tundele, 

soovile). (Katchadourian 2015: 11) Nii võib võib vaikimisel olla kultuuris nii negatiivseid 

kui ka positiivseid tähendusi. Vaikus võib olla nõustumise või mittenõustumise, protesti 

märk, aga ka häbi, üllatuse, ehmatuse või vaimustuse väljendus (Jäkel 2001: 7). 

Repressioonide ja totalitaarse võimu all kannatavates ühiskondades võib vaikus võrduda 

keeldude ja tabudega – alistamisega. Samuti võib sellist vaikimist esineda näiliselt 

demokraatlikes kogukondades, kus üldiselt vabas õhustikus teatud teemade osas siiski 

vaikitakse. Ka võib vaikus väljendada pingeid ja muret kahe inimese vahelistes suhetes. 

Sõnu oleks vaja, kuid neid ei suudeta või julgeta öelda. Nii saab vaikusest äng ja paine. 

Kuid vaikus võib olla ka vabastav ja positiivne, näiteks religioossetes praktikates ja 

meditatsioonis, pidulikel üritustel või õnnehetkedel. Susan Sontag osutab, et vaikus võib 

tõendada ka mõtlemise puudumist või mõtlemisest loobumist, kui on jõutud lõplike 

vastusteni. Vahel on vaikus ka aja andmine mõtlemiseks, sest kõne katkestab mõtlemise. 

Samuti võib vaikus olla keele täiendaja või sidususe looja, kui mõelda näiteks pikkade 
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pausidega öeldud sõnade mõjususele, võrreldes ühes rodus kiirelt öeldud sõnadele. Vaikus 

annab sõnadele kaalu juurde. (Sontag 2002: 91)  

Igal juhul kannab vaikus tähendust implitsiitselt ning on seetõttu mitmemõttelisem kui 

sõna. Vaikimise puhul on võimalus, et kuulaja ei taju, mis on vaikimise mõte, mida 

vaikimisega soovitakse edasi anda. Kellegi vaikimine seltskonnas võib tähendada, et ta on 

häbelik, et ta ei oska teema kohta midagi lisada või et ta ei kuula. (Katchadourian 2015: 

11) Kuna vaikus on oma väljenduses harva sama täpne kui sõna ning toimib eelkõige 

vihjetega, siis on vaikuse puhul väga oluline kontekst (Katchadourian 2015: 15).  

Kuigi ühelt poolt on vaikimine vaieldamatult märk ja osa suhtlusest ehk kokkupuutest 

inimese välisilmaga, siis teisalt on vaikus ka loomulik osa inimese siseelust. Haig 

Katchadouriani on öelnud, et inimese siseelu on nagu meri või ookean – seda valitseb 

vaikus ning sellest vaikuse merest ulatub kõne ja žestide näol välja teiste inimesteni vaid 

jäämäe tipp. Kõik ülejäänu, alates meie unistustest ja mälestustest lõpetades meie hirmude 

ja unenägudega toimub meie sisevaikuses. (Katchadourian 2015: 53) Vaikuses tunneme ka 

füüsilisi aistinguid, alates näiteks näljast ja janust kuni peapöörituse ja seksuaalse 

naudinguni. (Katchadourian 2015: 55) Ka igat kunstiteost kogeme me suures osas 

vaikuses. Vaikus on alati seotud aja kulgemise ja järgnevusega ning iga teos, olgu see 

muusikaline, kirjalik või pildiline, algab ja lõpeb. Teosest saadud kogemus ja meis 

tekkivad mõtted kulgevad edasi vaikuses. (Kaiser 2001: 260) Sama võib öelda ka mis tahes 

muu elukogemuse kohta. Neid kõiki elame suures osas läbi iseenda vaikuses. Seega on 

vaikus vajalik lisaks mis tahes lause või teose osade koostoimimisele ka teose kui terviku 

mõtestamiseks. Info konteksti seadmine, mõtestamine ja sõnastamine toimub vaikuses ning 

ainult vahel tuleb see kuuldavale ka hääle ja kõnena. Vaikimine on meie pärisolemine ning 

sõnad sündmus.  

Tundub, et kõige olulisemad on inimese jaoks just need kogemused, mida ei saa 

sõnadesse panna. Kõige suuremad ja ilusamad tekstid on sündinud nende müstiliste justkui 

keeleüleste kogemuste, nagu armastus, lein, igatsus ja usk kirjapaneku püüdest 

(Katchadourian 2015: 169). Vaikus on sügavam kui sõnad ning kõige olulise pelgupaik.  
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1.3. Vaikus religioonis 
 

Vaikus ja üksindus on alati olnud osa inimkonnast. Alles hiljuti on see saanud tabuks ja 

hirmuks. Siegfried Jäkel osutab tähelepanu sellele, et me teeme koguaeg hääli: kõneleme, 

karjume, köhime, nuuskame, matsutame, nutame, ergutame, laulame jne. Kõik need hääled 

on osa inimeseks olemisest. Meil on tung ja loomulik vajadus neid kuuldavale tuua. Samas 

on meil ka tung vaikida, olgu väsimusest või kurbusest, aga ka meeleliigutusest ja 

õnnetundest. (Jäkel 2001: 7) Niisamuti nagu tungleme sõnade järele, tungleme ka 

vaikusesse. Teised inimesed tähendavad meile liikumist ja hääli ning vaikuse kodu on 

ennekõike eraldatus, üksiolek. Kuna vaikus soodustab ja süvendab mõtisklust ning vaimset 

tegevust, on see sageli ka reaktsioon materialismile. Haig Katchadourian on öelnud, et 

inimkogemuse sügavaim vaikusekogemus on vaimses/usulises elus (Katchadourian 2015: 

165). Müstilise kogemuse puhul tundub, et kõik meie argielus kasutatavad sõnad ei suuda 

seda mitteargist kogemust kirjeldada ning seega jääb üle vaid vaikida (Katchadourian 

2015: 166). Nii kristluses kui ka paljudes muudes maailma religioonides, on jumalikuga 

kohtumise üheks oluliseks tingimuseks seetõttu samuti vaikus.  

Üks usulise vaikuse äärmuslikum igapäevaeluvorm on kloostrites valitsev suurem või 

väiksem vaikusenõue (Katchadourian 2015: 177). Dokumentaalfilmis In Pursuit of Silence 

(2015) räägitakse, et kloostrielu ajalugu on sama pikk kui inimkonna ajalugu. Nii mungad 

kui ka näiteks nõiad on need, kes mõistsid, et on olemas ka muu kui see, mida saab 

sõnadega väljendada. Neil oli ühendus kõnelemata sõna ehk vaikusega. Ka kõik suured 

mõtlejad ja usufiguurid, nagu Jeesus, Muhamed või Buddha veetsid aega vaikuses ja tulid 

siis tagasi ning jagasid oma tarkust. (Shen 2015) 2 

                                                            
2 Tulles korraks tagasi eelmises alapeatükis käsitletud keele ja vaikuse seoste juurde, oleks oluline siinkohal rääkida 

ka palvest. Palve on teadagi usupraktikate oluline osa. Sealjuures on palveid nii häälega öelduid (nt meieisapalve, mida 

loetakse kooris kirikus) kui ka üksinda vaikuses lausutuid. Esimesel juhul on palve inimest teistega ja institutsiooniga 

(kirikuga) ühendav, teisel juhul intiimne vahendamata isiklik kogemus. (Katchadourian 2015: 175) Igal juhul on ka sõnal 

usupraktikates vaikuse kõrval väga oluline roll. Olgu häälega välja öeldud või mõttes lausutud, mõlemal juhul koosnevad 

palved sõnadest, samuti koosnevad pühakirjad ulatuslikest tekstidest. Tundub, et nagu Unduski luuleteooria puhul, nii on 

ka religioonis vaikusel ja sõnal teineteist toetav roll ning religiooni pakutav hingeelamus tekib just nende kahe 

koosmõjust. Sarnaselt luulele on ka see sõna, mis esineb usupraktikates, teistsugune argipäeva sõnast. Palve ja pühakirja 

sõna on komponeeritud kirjanduslik tekst ning mõjub ka seetõttu teisiti. 
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Lääne ühiskonnas on üha populaarsemaks saamas meditatsioon. Kuna kristlus on oma 

tähtsust kaotanud, on kristliku palve vaikuse asendanud idamaistest usunditest ja 

filosoofiatest, eelkõige budismist inspireeritud meditatsioon. Selle mõtteharjutusega 

tegelemine on raske ja nõuab pingutust, kuid siiski paljud seda teevad. Miks? Sest selline 

on vaikuse hind. Vaikus vähendab tähelepanu hajumist ja killustumist, võimaldab 

terviklikumalt tajuda ning laseb meid ligi sellele, mis on tõeline (Shen 2015). Fred Jüssi on 

öelnud, et vaikuses jääb inimene iseendaga üksi ja see sageli kohutab meid, sest meile ei 

meeldi tihtilugu see mina, keda siis näeme (Jüssi 2000). Me oleme õppinud rääkima, kuid 

unustanud kuulamise. Meditatsiooni vaikus õpetab meid taas kuulama. Kuulamine 

omakorda õpetab meid mõistma ning seeläbi iseenda ja keskkonnaga paremini toime 

tulema.  

Haig Katchadourian selgitab, et Buddha õpetuse järgi on füüsiline vaikus esimene 

samm kosmilise vaikuse tunnetamiseni. Vaikus valitseb budismis kõikjal, alates vaikuses 

peetavast meditatsioonist kuni nirvaana vaikusega ning on samas ka inimese jaoks raske. 

Raske on seda saavutada ja raske taluda. (Katchadourian 2015: 183) Sealjuures tasub 

silmas pidada, et nii budismis kui ka näiteks kristluses on füüsiline vaikus hingevaikuse 

saavutamiseks oluline nii vaikuseotsija enda tasandil (vaikimine, sõnade mittelausumine) 

kui ka ümbritseva keskkonna tasandil (teistest vaikne ruum). Ruumi helivaikus ja inimkõne 

vaikimine on religioonipraktikates nii hingevaikuse soodustajad kui ka eeldus. 

Stella Sägi väidab oma 2006. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud magistriöös Ida mõjud eesti 

luules, et ka hinduismi ülim igatsus on ühineda maailmavaimu, kõikusega. On soov leida 

üles tõelisus, pelgupaik ja puhkekoht. Oluline on sealjuures sisekaemus – meditatsioon. 

Meditatsioon on meelte ja teadvuse vaibumine, mis tähendabki vaikust. Niisamuti taoismis 

on vaikus kõige tähtsam. Sealjuures ei ole vaikus taoismis tühi, mõttetu, vaid mõtteid täis. 

Lihtsalt sõnad on seal üleliigsed. Sarnast vaikusetaju võib Sägi sõnul täheldada ka eesti 

kirjanduses näiteks Ernst Enno või Jaan Kaplinski loomingus. (Sägi 2006)  

Haig Katchadourian aga väidab, et erinevalt kristlusest on hinduismi ja budismi järgi 

vale arusaam, et müstiline kogemus on kõiksusega ühekssaamine, sest selle järgi oleks 

justkui subjekt ja objekt lahutatud. Hinduismi ja budismi järgi peaksime hoopis mõistma 

seda nii, et müstiline kogemus ise ongi kõiksus. Katchadourian lisab, et joogameditatsiooni 

eesmärk on tunnetada nelja astet: esimeses tajutakse kõike kui piiritut ruumi, teises 
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nähakse piiritut ruumi kui paljast teadvust, seejärel tajutakse, et teadvus on tühjus, 

mittemiski, ning lõpuks, neljas faas on see, kus jõutakse kohta, kus pole ei taju ega 

mittetaju. Buddha olevat jõudnud viimasesse kahte staadiumisse. (Katchadourian 2015: 

174-175)  

Lisaks vaikuse kasutamisele või esinemisele usulistes kogemustes otseses tähenduses, 

kasutatakse vaikust sageli ka metafoorina või sümbolina. Näiteks väljend „Jumala vaikus“ 

on metafoor, mis viitab sellele, et Jumal ei asu meie maailmas, ta ei manifesteeri end 

usklikele. Või ka, et Jumal ei suhtle maailmaga, ta ei ava end maailmale. Mitteusklikele on 

Jumala vaikus aga hoopis tõend tema mitteolemasolemisest. (Katchadourian 2015: 181) 

Palju tegeleb oma filmides vaikuse teemaga režissöör Ingmar Bergman, käsitledes 

vaikuse nägusid ja paineid inimsuhetes ning seoses Jumalaga. Ühe sellise filmi pealkirigi 

on Bergmanil Vaikus. Haig Katchadourian osutab ka vaikuse olulisele rollile Bergmani 

teoses Seitsmes pitser. Selles keskaegsesse olustikku paigutatud allegoorilises jutustuses on 

vaikiv Jumal. Ning see vaikimine ajab inimese hulluks. Inimene ootab vastust, vajab 

suhtlemist. Siiski ei suuda ta panna Jumalat oma soovist tulenevalt rääkima. Jumal näitab 

sellega, et seisab inimsoovidest kõrgemal, on kõigest üle ja mujal. Jumal vaikib mitte 

sellepärast, et ta ei hooli inimesi tabavast hädast ja viletsusest, vaid seetõttu, et inimene ise 

teeb seda ligimestele. Bergmani Jumala vaikimine ei tähenda, et teda pole olemas. Tema 

vaikimine tähendab, et ta ei sega vahele, vaid näeb inimestel endil vastutust oma tegude 

eest. Ta ilmutab end ainult headuse ja armastuse korral. (Katchadourian 2015: 184–187) 

Lõpetuseks, rääkides inimelus ja religioonis leiduvast vaikusest ei saa mööda surmast. 

Haig Katchadourian kirjeldab surmavaikust kui üht inimkogemusega piirnevatest kõige 

piinavamatest ja ängistavamatest vaikustest. Surma ja surmavaikust mõistetakse kultuuriti 

erinevalt. Ühtede jaoks on see lõplik, olemasoleva olemast lakkamine, teiste jaoks on see 

muutumispunkt, muutmine millekski muuks, märk elu jätkumisest mujal ja/või muul moel. 

Näiteks kristluses tähendab surm kandumist maisest elust põrgulikku või taevasesse ellu. 

(Katchadourian 2015: 178) Kõigile uskumustele vaatamata ei tea me siiski kunagi päriselt, 

mis laiub surma taga. Seetõttu tundub surma vaikus lõputu ja igavene vaikus. 

(Katchadourian 2015: 179) 
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1.4. Vaikus kujutavas kunstis 
 

Olen lisaks vaikuse auditiivsele kujule käsitlenud eelnevalt põgusalt juba vaikust ka 

laiemalt, sh kontseptuaalsel tasandil. Kui Jaan Undusk räägib oma teoses Maagiline 

müstiline keel (1998) vaikusest, siis mõtleb ta eelkõige ikkagi sõnale, keelelisele 

fenomenile vastanduvat vaikust. Ameerika filosoof Haig Khatchadourian ütleb oma 

vaikuse teemalise uurimistöö How to Do Things with Silence epigraafiks kirjutatud 

luuletuses, et vaikust võib näha, kuulda, tunda, maitsta ja nuusutada (Khatchadourian 

2015). Ka mina olen veendunud, et tajume vaikust kõigi meeltega ning usun seetõttu, et 

vaikust esineb kõigis kunstiliikides, sh kujutavas kunstis.  

On öeldud, et ainus võrreldav omadus vaikusel ja helil, ehk ainus asi, mille alusel neid 

tuleks võrrelda, on nende kestvus (Schubert 2016). Mis on võrdluse aluseks kujutava 

kunsti vaikuse puhul? Kas materjalil põhineva kujutava kunsti teostes on võrreldavateks 

materjali tihedus, värviküllus, kontrast? Esimestes alapeatükkides vaadeldud vaikuse 

helilised ja kontseptuaalsed esinemisvormis näitasid, et vaikus pole absoluutne, vaid 

hoopis alateadlik taju teatud ihaldatavast tasakaalust, mis vormub läbi suhte 

helisse/sõnasse/mürasse. Käsitledes vaikust laiemalt kui vaid helivaikus, võib vaikust 

tähistada hulk nähtusi, näiteks trükitud sõna ümbritsev paber raamatuleheküljel, liikumatus 

keset teatrilaval toimuvat liikumist või valge lõuend punase pintslitõmbe ümber. Igal juhul 

on vaikus kommunikatsioonivahend, mis toimib enamana kui lihtsalt kõne puudumine 

(Jaworski 1997: 382). Iga heli/sõna/materjal on teisisõnu kõne ning kõikjal, kus on kõne, 

on ka vaikus (Jaworski 1997: 397).  

Haig Katchadourian selgitab, et kui ajalises kunstis me kuuleme vaikust, siis kujutavas 

kunstis me „näeme“ seda. Visuaalsed kunstid kasutavad visuaalset „liikumist“, harmooniat, 

pinget ja värvimõju koos tekstuuri, kompositsiooni ja muuga. Samas, ükskõik kui palju 

liikumist ka sellised kunstiteosed ei kujuta, siis oma olemuselt on need ikkagi vaikivad. 

Kujutava kunsti puhul on vaikusel teine esteetika ja psühholoogiline mõju kui ajaliste 

kunstide puhul. Need vaiksed kunstid aga suudavad sageli edasi anda tundeid ja mõtteid 

ehedamalt kui näiteks kirjandus, mis on alati keelde aheldatud. (Katchadourian 2015: 96)  
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Alina Kwiatkowska selgitab aga artiklis Silence across modalities (1997), et ka kujutav 

kunst ei pääse keelest, sest keele ja taju vahel on selge ja tugev seos. Keel sõltub tajust 

ning kuna inimkogemust määrab kõige rohkem visuaalne taju, siis kehtib visuaalse ja 

verbaalse vahel eriline side. Kuna nägemismeel arenes inimestel välja palju aega enne 

kõnet, siis on paljude teadlaste arvates nägemismeel just seetõttu kõige võimsam. Seda 

ilmestab ka seaduspära, et meelte konflikti korral väljub võitjana tavaliselt nägemismeel. 

Näiteks kui keegi ütleb, et tal on valud, kuid ta naeratab, siis usume pigem seda, mida 

näeme (et ta naeratab ja tal on seega ju hea olla), kui seda, mida ta ütleb. Meie meelte 

puhul valitseb universaalne kalduvus mõtestada abstraktset aega/kõnet meie jaoks 

konkreetsema ja katsutavamana tunduva ruumi kaudu. (Kwiatkowska 1997: 329)  

Seetõttu leiab Kwiatkowska, kuna visuaalne taju eelneb keelelisele, siis peab ka 

visuaalses tajus eksisteerima keelele sarnane vaikuse fenomen. Visuaalne ja keeleline taju 

jagavad palju omadusi, sh kõige olulisemat: eraldada objekte keskkonnast, teha vahet 

objektil ja taustal. Nagu ütlesid gestaltpsühholoogid: me näeme suhteid, mitte asju ning 

tegeleme vaatamise käigus pidevalt objekti ja tausta eristamisega. Objekt on see, mis meile 

tervikust kõige rohkem silma ja meelde jääb. Kõnes on selliseks objektiks sõnum, sõna või 

heli. See tõuseb esile taustast, milleks on vaikus. Täielikku vaikust, ei visuaalset ega 

helilist pole kunagi. Isegi kui me teadlikult ei kuula ega vaata, tajuvad meie meeled 

koguaeg midagi. Kogu meid ümbritsev maailm on täis erinevat müra. Siiski toimib selline 

ebatäiuslik vaikus meie jaoks taustana, mis võimaldab esile kerkida objektidel. 

(Kwiatkowska 1997: 330) Nii usub Kwiatkowska, et kuna vaikusel on ka muude meelte 

puhul sarnane roll kui keele puhul, siis näitab see ehk meile nende meelte ja tajude 

sarnasust ka muus. Ta selgitab, et kõik meeled on taandatavad ühele terviklikule 

ürgmeelele, mis tekkis välismõjule reageerimiseks. Ajapikku hargnes üks meel mitmeks 

erinevaks, kuid siiski tänaseni üksteisega tihedalt seotud meeleks. Seetõttu kasutavad 

erinevad meeled sarnaseid tajumehhanisme ning seetõttu on nende kõigi puhul oma roll 

vaikusel. (Kwiatkowska 1997: 336) 

Filosoof Haig Katchadourian sõnab, et nii looduses kui ka kunstis väljendab vaikust 

tasakaal ja kooskõla (Katchadourian 2015). Nii väljendab looduses vaikust näiteks tasane 

tiigivesi või kunstis näiteks püramiidid. Kord väljendab vaikust. Tormine meri on aga 

vaikuse vastand. (Katchadourian 2015: 97) Katchadouriani sõnul on Euroopa maalikunstis 
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palju vaikust väljendavaid maale, eriti näiteks impressionistide tööde seas. Maalid, mis 

vaikiolemisele ja rahule vastanduvad, on need, millel on kujutatud mingit muutust, 

liikumist või inimtegevust. (Katchadourian 2015: 125) Selliseid vaikust täis 

impressionistlikke maale lõi näiteks Taani maalikunstnik Vilhelm Hammershøi 1864–

1916. Hammershøi maalis tühje või üksiku inimfiguuriga interjööre, kus midagi ei toimu. 

Neil maalidel on tajuda ainult õhu virvendust ja tolmukübemete hõljumist. Inimfiguurid on 

tema piltidel sageli seljaga. Nad ei suhtle, on vaiksed ja vait. (Pildid 2 ja 3) 

 

 
Pilt 2. Vilhelm Hammershøi, Interior, Strandgade 30, 1908 3 

 
 

                                                            
3 Foto: https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2008/jun/25/art.denmark 
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Pilt 3. Vilhelm Hammershøi, Sunbeams or Sunshine. Dust Motes Dancing in the Sunbeams, 1900 4 

 

 

Alina Kwiatkowska sõnul keskendume pilti vaadates esmalt tavaliselt figuurile, 

elusolendile, sest oma kogemusest teame, et see on see, mis muutub – on ajaline. Kui aga 

näiteks figuur pildilt kaob, siis ei keskendu me siiski nüüd mitte taustale, vaid endiselt 

figuurile, kuid nüüd hoopis tema puudumisele, vaikimisele. Selline muutuvale objektile 

keskendumine on inimtajule väga omane. Meie aju on seadistatud märkama uut ja 

ootamatut. Ka inimese vaikimine (puudumine) seal, kus on eeldatav tema kõnelemine 

(kohalolu), tõmbab samuti endale tähelepanu. (Kwiatkowska 1997: 333) See Kwiatkowska 

kirjeldatud mõttemudel meenub mulle näiteks seoses maha jäetud majade või linnadega, 

näiteks Tšernobõlist nähtud piltidel. See, mis nende stseenide puhul tähelepanu tõmbab on 

inimeste puudumine seal, kus neid võiks eeldada. Kwiatowska toob sellise vaikuse näiteks 

kujutavas kunstis René Magritte’i teose Mees ajalehega.  

                                                            
4 Foto: https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2008/jun/25/art.denmark 
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Magritte’i maalil on ühes kaadris ajalehte lugev mees. Järgmistes kaadrites meest pole, 

kuid vaatajana tajume teda ning mõtleme temale endiselt (pilt 4). 

 

 
Pilt 4. René Magritte Mees ajalehega, 1928 5 

 

 

                                                            
5 Foto: https://www.tate.org.uk/art/artworks/magritte-man-with-a-newspaper-t00680  
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Inimfiguuri puudumisega mängivad ka teised sürrealistid. Ilmekas näide tegevusetu ja 

tühja ruumi kaudu vaikuse ning seeläbi ka ajatuse kujutamisest on Giorgio de Chirico 

maalid (pilt 5). 

 
Pilt 5. Giorgio de Chirico Itaalia väljak, 1948 6 

 

Tavaliselt lisatakse kujutavasse kunsti puudumist, tühjust ja vaikust selleks, et 

olemasolev, täide, kõne tuleks nähtavamaks. Lisatakse vaikust, et sõna tuleks 

kuuldavamale. Kuid on ka vastupidiseid teoseid, mille keskmes on loodava müra abil 

tühjuse ja vaikuse esiletõstmine. Sellisel puhul jõuab olemasoleva või müra rohkus piirini, 

mis tekitab justkui meelelise vaakumi ning paneb meid tundma hoopis müra vastandit, 

vaikust. Argielu paralleelina mürarikkast keskkonnast vaiksesse astumise kohta võib 

näiteks tuua suvisel Lõuna-Euroopa reisil päiksest lõõskavalt turutänavalt nurgatagusesse 

kirikusse sisenemist, milles ainsaks heliks on palvetajate üksikud summutatud köhatused. 

Samamoodi väljendav vaikust sel moel kosmos oma loendamatute planeetide ja tähtedega. 

Kujutava kunsti teose puhul võib olla selliseks vaakumi tekitajaks värvide virrvarr keset 

tühja valget galeriiseina. Esimesena meenuvad kohe Jackson Pollocki maalid.  

                                                            
6 Foto: http://www.italianways.com/italys-squares-in-giorgio-de-chiricos-works 
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Marcia Hafif väidab maalikunstis sisalduvat vaikust analüüsivas artiklis Silence in 

Painting: Let Me Count the Ways (Hafif 1997), et maal on oma olemuselt vaikne kunst, 

nagu enamik kujutavaid kunste. Selle loomine ja vaatamine on vaiksed. Tavaliselt kunstnik 

selle loomise ajal ei kõnele ning niisamuti ei kõnele vaataja. Sellest vaatepunktist on 

kujutav kunst ka ajatu kunst. (Hafif 1997: 339) Teisalt, kui vaadata kujutava kunsti teose 

vaikust ja kõnet laiemalt kui esmane helivaikus, siis ei ole asi nii ühene.  

Stacie Withers selgitab oma artiklis Silence and communication in art (Withers 1997), 

et vaiksed teosed on ajatud, sest mõjuvad eelkõige vaimule, mitte meeltele. Mõned teised 

teosed aga väljendavad mõttejadasid, mis arenevad aja jooksul. Need teosed edastavad 

sõnumit meie mõistusele, mitte meie hingele. Sellised jutustavad ja mittevaikivad 

kunstiteosed on näiteks natüürmordid. Traditsiooniliselt peetakse natüürmorti vaikseks 

kunstiks, kuid Withersi sõnul pole sellised teosed enamasti üldse vaiksed, vaid hoopis 

äärmiselt jutustavad, isegi didaktilised. Need kujutavad objekte, mis viitavad inimestele ja 

nendega seotud lugudele ning aja kulule. Pildil kujutatud esemed ja nähtused on sümbolid 

ning ütlevad läbi sümbolite sõnu. (Withers 1997: 353) Need ütlevad meile (õpetlikult), 

mida mõelda või šokeerivad meid, et panna meid teistmoodi mõtlema. Igal juhul jõuab 

selline kunst meieni läbi mõttetöö ja mõistuse, mida vahendab keel. Kuna selline kunst on 

narratiivne, siis on ta ka ajaline. (Withers 1997: 355) Vaikne kunst aga eemaldab jutustuse 

ja kõne. Vaikses kunstis esineb sümboli harmoonia ja kontsentratsioon. Vaikne kunst ei 

kutsu meid arutlema, vaid hoopis kogema. See ei esita vaatajale väljakutset ega palu tal 

arvamust avaldada, vaid lihtsalt esitab end kui igavikulist hetke. Vaikus on suurem ja 

mõõtmatum kui meie inimkogemus ning see pole meie määratleda. Mida sügavam on 

vaikus, seda tõhusam on suhtlus ja ühtekuuluvustunne. (Withers 1997)  

Lisaks on Withersi sõnul vaikse kunsti puhul narratiivsuse puudumise kõrval oluline 

roll raamil. Pilt võib olla väga selgelt raamistatud ja luua oma kinnise ja tervikliku 

maailma või olla avatud ning kaasata ümbritsevat, sh vaatajat. Veel üks vaikust loov 

element on saladuslikkus ja kahemõttelisus. See paneb vaataja peatuma ja kahtlema ning 

seetõttu ka vaikima. (Withers 1997: 357) Withers kirjeldab, et vaiksele kunstile on 

iseloomulikud müstilise kogemuse omadused: sõnuseletamatus, noeetilisus, mööduvus ja 

passiivsus. Sõnuseletamatu kogemus on see, mida pole võimalik verbaalselt väljendada. 

Noeetiline tähendab mõistuslikku, kuid see ei viita mitte ratsionaalsele analüüsile, vaid 
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pigem intuitsioonile ja sisekaemusele, mis peegeldab ladinakeelse sõna intellectus 

tähendust, milleks on „taju“. (Withers 1997: 361)  

Niisiis on Withersi järgi kunstis leiduva vaikuse tuum teose koondumise määr, ajalisuse 

eemaldamine, kõnelemine pigem meie sisetunde kui mõistusega, sümbolite kokkuhoid 

ning värvi ja joone harmoonia. Vaiksest maalist puudub narratiiv, keskendutakse 

hetkekogemusele. Sageli esineb soov panna vaataja kahtlema ja mõistatama ning mitte 

sõnu leidma. (Withers 1997: 365) 

Marcia Hafif kirjeldab, kuidas vaikus kunstiteoses võib tulla ka töö lihtsusest. 

Minimalistlikkus võib võrduda vaikusega, lihtsus võib tõsta au sisse vaikust. Siin on aga 

oht langeda klišeedesse. Siiski toob Hafif välja, et sellistel maalidel tuleneb vaikuse mulje 

näiteks täiusest, väga kaalutud ja tähelepanelikust pintslitehnikast ning lõpetades pildi 

minimalismi rõhutava raamiga. See kõik loob mulje täiusest, mis jätab kõrvale igapäevaelu 

mitmekülgsuse, häda, vägivalla ja eelarvamused. (Hafif 1997: 342)  

Kui mõelda vaiksele kunstile ja värvidele, tuleb ühena esimestest meelde 

monokroomsed lahendused. Ka Hafifi sõnul tunduvad monokroomsed maalid, st üht värvi 

sisaldavad kunstiteosed, meile tavaliselt vaiksemad kui mitut värvi kasutavad teosed (Hafif 

1997: 339). Monokroomne maal on Hafifi arvates vastus 20. sajandi keskel aset leidnud 

maalipoleemikale. Sellest ajast saati on käinud arutlus, kas maal on surnud või uuesti 

sündinud jne. Ei räägita maali sisust ja vormist, vaid selle olemasolemise õigustusest üldse. 

Nii on Hafifi arvates monokroomsest maalist saanud maali üldistus, essentsi kehastus. 

Sellist monokroomsust võib vaadelda eitusena. Teisalt võib seda näha ka kui püüdu leida 

vaikus, tühjus, täisoleva vastand, midagi, mis on mittemidagi, julge hüpe ruumi, milles 

pole midagi, millest kinni hakata. On vaid ebakindlus. Hafifi sõnul on sellise olemasoleva 

(olgu selleks heli, kujund või värv) teispoolse avamise eesmärk on jõuda teist laadi 

täidetuseni. (Hafif 1997: 344) Helilooja John Cage on vaikusest rääkides maininud arhitekt 

Mies van der Rohe klaasmaju. Cage’i sõnul ei tähenda arhitekti klaasist seintega majad 

millegi puudumist, vaid vastupidi, klaasi läbipaistvus ja justkui mitteolemasolemine laseb 

meil tajuda midagi muud: loodust ja keskkonda majade ümber, taevast, pilvi ja puid. 

Vaikus on Cage’i sõnul uks millegi muu juurde. (Schubert 2016) 
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Üheks minimalistlikku vaikset kunsti viljelevaks kunstnikuks on nimetatud Agnes 

Martini. Tema töödes valdavad heledad toonid ja kihilised kujutised. Nendel kujutatud 

jooned on nii peened, et tühistavad üksteist. Värvitoonides valitsevad hägusad roosad ja 

hallid. Kõik evib suurt harmooniat ja rahu. (Jarowski 2017: 396) (Pilt 6) 

 

 
Pilt 6. Agnes Martin The Peach (1964) 7 

 
 

 
 

 

 

                                                            
7 Foto: https://www.wikiart.org/en/agnes-martin/the-peach-1964 
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Konkreetsematest värvidest seostub vaikusega kindlasti valge. Semiootik Matthieu 

Guillot on avanud läbi vaikuse ja valge värvi seoseid analüüsides meie lumetaju. Ehk 

seostub meil valge vaikusega just seetõttu, et lumi on valge ja vaikne? Ta toob näiteks ka 

Kandinski ja Malevitši teoseid, milles valge värv tähistab maailma, kust kõik värvid, 

objektid ja materiaalsus on kadunud. Pole midagi vaadata. Selline tühjus tähistab täielikku 

vaikust, meelte vaakumit. (Guillot 1999: 100) Üks meeldejäävamaid valge värvi ja lume 

kujundit kasutavaid teoseid on minu jaoks jaapani installatsioonikunstniku Tokujin 

Yoshioka teos Snow (pilt 7). 

 

 
Pilt 7. Tokujin Yoshioka installatsioon Snow (2010) 8 

 

 

 

                                                            
8 Foto: https://www.tokujin.com/works/2010-sensing-nature-snow/?l=en 
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Valget kui tõelisuse ja terviku ning elementaarosakeste juurde naasmise vahendit 

kasutas eesti kunstnikest hiljuti Mihkel Ilus oma näitusel Tartu Kunstimajas 2019. aastal 

kevadel, kus taandas samuti kogu näituse sellele värvile (pildid 8 ja 9). 

 
 

     
 

Pildid 8 ja 9. Valged installatsioonid, skulptuurid ja maalid Mihkel Ilusa näitusel  
Läbirääkimised / Fassaaditööd 2019. aasta kevadel Tartu Kunstimajas 9 

  

 

Marcia Hafifi sõnul on vaikus kõige tõelisemalt maalis kohal just filosoofilisel tasandil. 

Just sellel tasandil on teose tõeline vaikus, sest vaimsuses leitakse vaikus, austus, 

keskendumine, mis võimaldab koondumist, mitte hajumist. Maal võib pakkuda võimaluse 

olla üksi, lülitada välja ilmakära, vaadata sissepoole ja puhata. See puhkus on aga avatud 

puhkus, mis lubab maailma energial voolata läbi meie luues rahu ja aidates meil taastuda. 

(Hafif 1997: 348) Kunstniku jaoks algab see Hafifi sõnul juba maali loomise vaiksest 

protsessist. See protsess voolab ja parandab kunstnikku ning hiljem teose vaatajat. Maal on 

stuudios veedetud vaikse aja ja keskendumise tulemus. Maal on mitteverbaalne 

                                                            
9 Fotod: Anneli Kurm 
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filosoofiline väljendus. Just see huvitab Hafifi enim, mitte sõnasõnaline või sotsiaalne 

vaikus, vaid vaimne vaikus, mis pakub „valgustatuse“ kogemust. Selline kunst pühib ära 

mure ja vaeva ning asendab need tunded heaolu ja rahuga, lahkuse ja avatusega. Vaikus on 

täius (completion). (Hafif 1997: 348-349) 

Sylvère Lotringeri intervjuus Paul Virilioga (Lotringer 2005) mainib viimane Joseph 

Beuysi, kui kõige selgemalt vaikusega tegelevat kunstnikku (pilt 10). Kontseptuaalset 

kunsti võib vaadelda kui püüet säilitada kunstis sisalduv vaikus ning viia vaikus 

kontseptsiooni keelde. Kõnelemise asemel rääkis kontseptsioon, sõnatu idee. 

Kontseptuaalne kunst tekkis 20. sajandi alguses käsikäes helifilmi arenguga. Lotringer ja 

Virilio näevadki kontseptuaalset kunsti seetõttu eelkõige kui protesti helifilmile: 

kõnelevale pildile kontseptuaalse pildiga vastu astumine. Selline pilt kõneleb vaikides ning 

valjemini kui mõni figuratiivne pilt. (Lotringer 2005: 39–41).  

 

 
Pilt 10. Joseph Beuys, The Silence (Ingmar Bergman) (1973) 10 

 

Ka Susan Sontagi arvates on vaikus tänapäeva kunstis protest. Tema sõnul on 

massimeedia ja infotulva tõttu keele prestiiž langenud ning sellega on tõusnud vaikuse 

prestiiž. (Sontag 2002: 92-93) Sontag selgitab, et kunstist on saanud staatilise keele 

                                                            
10 Foto: https://www.artsy.net/artwork/joseph-beuys-the-silence-ingmar-bergman 
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lõdvendaja. Sõnu on puudu ja need on kohmakad ning samas on neid liiga palju ja nad on 

liiga hõivatud, neil on liiga palju tähendusi. See kõik käib meile üle jõu ning hoopis 

nüristab me mõistust ja meeli. Kunstiteose eesmärgiks ongi niisiis saanud vaikuse loomine. 

Veelgi enam, kunsti vaikus Sontagi sõnul on osa taju- ja kultuuriteraapia programmist 

(Sontag 2002: 94–95).  

Sontagi arvates kõnelevad kunstnikud tänapäeval vaikusest kahel moel: valjult ja 

tasaselt. Vali stiil ehk täidetud ruumi kasutamine mängib ammendumise ja apokalüpsise 

ideedega ning võib viia vaimse iivelduseni, kaldub fanatismi ning liigüldistusse, kritiseerib 

Sontag. (Sontag 2002: 105) Teine viis on ettevaatlikum ning käsitleb vaikust lihtsalt kui 

tagasihoidlikkust astmes n, kuid näilisele erinevusele vaatamata on see siiski samasugune 

reaktsioon kehtivatele vormikonventsioonidele kui nn valju stiili puhul. (Sontag 2002: 106) 

Igal juhul jääb Sontagi arvates vaikuse käsitlemise viisiks kaasaegses kunstis ilmne, 

peaaegu süstemaatiline iroonia, mis lõpuks viib paratamatult hingetuks tegeva meeleheite 

või naeruni (Sontag 2002: 106-107). 

Kunstniku jaoks on vaikus justkui kõrgeim tegutsemisviis, jõudmine vaimuteravuse 

tippu, kus kõne (kunsti praktiseerimine) on ammendunud. Kaasaegses kunstis esineb 

vaikus sageli mõistetamatusena. Kunstnik hakkab looma teoseid, mida tema publik ei 

kuule, ehk ei mõista. Moodsa kunsti harjumust alailma häirida, provotseerida või 

frustreerida võib pidada piiratud, asenduslikuks osaluseks vaikuse ideaalis, mis on 

kaasaegses esteetikas tõstetud „tõsiduse“ ülemnormiks. (Sontag 2002: 77) Selline vaikus 

on justkui vastuseis publikule. Ja nii, viidates Nietzsche antiiktragöödia analüüsile, 

möönab Sontag, et erinevalt antiigist tundub olevat suure osa kaasaegse kunsti eesmärk 

kantud ihast kaotada kunstist publik. (Sontag 2002: 78) Seega vaikust kunstiteoses võib 

käsitleda kui igasugust vaatajareaktsiooni puudumist. See on aga üldjuhul võimatu. Ikka 

näeb inimene mingit värvi, tunneb mingit tunnet. Midagi teoses kõneleb temaga. Ehk selles 

mõttes ei saa kunstiteos kunagi täielikku vaikust põhjustada. Siiski on mingi teine tunne 

vaikusest, mida paljud teosed evivad või evida püüavad. Susan Sontagi sõnul võib vaikus 

olla aga vaid kunstiteose üks element, teoses võib esineda liikumine vaikusehorisondi 

suunas ning täielikku vaikust ükski teos kujutada või esile kutsuda ei saa (Sontag 2002: 

80). Vaikus jääb alati üheks kõnevormiks ning dialoogiks oma vastandiga, heli ja müraga. 

(Sontag 2002: 81)  
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Teose vaatamine on Sontagi järgi vabatahtlik, huvikeskmetel kulgev ja lõpuks end 

ammendav. Vahtimine aga sunduslik ja püsiv. (Sontag 2002: 87) Vaikust kätkevat teost 

võib lõputult vahtida. See ületab ajaliku ajaloolise ja piiritletud mõtte, kätkeb igavikku. 

(Sontag 2002: 88) Sontag näeb vaikust kui mõtlust, mis eeldab vaatajalt mittemillegi 

juurdelisamist, viib eneseunustuseni ja muudab tajuva subjekti olematuks. Just sellise 

ideaalse külluse poole tema sõnul suur osa kaasaegsest kunstist püüdlebki. (Sontag 2002: 

87) Sontagi sõnul soovitakse vaikust taotledes tegelikult jõuda tajuliselt ja kultuuriliselt 

puhta leheni, saavutada müütiline totaalne vabanemine iseenesest, mateeriast, tajulisusest 

ja mõistuse piirangutest. (Sontag 2002: 89)  

 

Kuna minu lõputöö praktiline osa hõlmab žakaarkanga kudumist, siis peatun siinkohal 

eraldi ka vaikuse teema juures tekstiilis. Nagu teada, on sõnad „tekst“ ja „tekstiil“ 

tõepoolest sama tüve ja etümoloogilise taustaga. Sõna „tekstiil“ on pärit ladinakeelsest 

sõnast textilis, mis tähendab „kootud“, mis omakorda tuleb sõnast textus, mis tähendab 

„kuduma“ (Wikipedia - textile). Sõna „tekst“ tuleb ladinakeelsest nimisõnast textum, mis 

tähendab „kootud kangast“ ning tuleneb rooma retoorikult Quintilianuselt, kes on öelnud, 

et pärast seda, kui valid välja sõnad, tuleb need kududa kangaks, textumiks. Alles hiljem 

hakkas see sõna tähistama ka teksti. (Wikipedia – text) Alljärgnevalt refereerin 

antiikkirjanduse uurija Vered Lev Kenaan põnevat artiklit Silent Images: The Role of the 

Mythological Weaver in Ancient Literary Criticism (2001), milles autor käsitleb kudumist 

kui metafoori ja selle seost antiikkultuuri tekstuaalsustajuga ning vaikusega.  

Lev Kenaan räägib, kuidas kudumine on olnud juba aegade algusest peale naiste 

tegevus ning ka kõige varasemaid vihjeid kangale ja kudumisele kui teksti metafooridele 

võib leida antiigis Pandora loost ja Homerose eeposte naistegelaste juurest. (Lev Kenaan 

2001: 184-185) Ovidiuse Metamorfoosides on tekstiili ja teksti mõistete lõimumine juba 

hästi näha. Kaks kudujat, kelle puhul on kudumine sõnade lausumisega semantiliselt 

seotud, on Arachne ja Philomela Metamorfooside VI raamatus. Nad koovad vaikuses ning 

seda, mida nad öelda soovivad, ütlevad nad läbi kangasse kootavate visuaalsete kujutiste. 

Need kangad kujutavad ühiskondlikult mittekuuldava ning tunnustamata naise häält. (Lev 

Kenaan 2001: 186) Arachne kutsub kudumisduellile jumalanna Minerva, et tõestada talle, 

et tema, maine inimene, on kudumises osavam kui jumalik olend. Sellest väljakutsest 
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vihale aetud Minerva koob oma kangasse suure sümboolsusega stseene oma jumalikust 

vägevusest (autobiograafiline kujutamine) ning selgelt didaktilise sõnumiga stseene sellest, 

mida halba juhtub jumalatele vastu hakkavate inimestega. Arachne seevastu koob 

realistlikke pilte jumalatest, kes petavad ja tarvitavad vägivalda eriti just naiste kallal. 

Arachne näputöö on nii realistlik, et muudab müüdi silmale tegelikkuseks. See vihastab 

Minerva lõplikult välja. Ta hävitab Arachne kanga ning muudab ta ämblikuks, ehk 

kudujaks, kelle loodu eesmärk on teisi võrku püüda, olles sealjuures läbipaistev ja tõelisust 

mittekirjeldav. (Lev Kenaan 2001: 187–189) 

Kõige selgemini tuleb kootud visuaalse pildi võim välja aga Philomela loos. Philomela 

vägistab tema õemees ning kui naine ähvardab kõik avalikustada, lõikab mees tal keele 

suust ja lukustab vangi. Vaatamata sellele leiab Philomela viisi, kuidas oma lugu jutustada. 

Ta hakkab kuduma piltvaipa, millest saab nii viis hingerahu taastamiseks kui ka tunnistuse 

edasiandmiseks. Oma piltidega ütleb ta sõnu. (Lev Kenaan 2001: 189) Hiljem saadab 

Philomela kanga salaja oma õele. Õde ei vaata seda kangast kui pilti, vaid „loeb“ kui teksti. 

Nii võib kangast käsitleda kui traditsioonilist allegoorilise kahetähenduslikkuse kandjat. 

See, kui hõlpsasti õde neid pilte „loeb“, demonstreerib visuaalse kujutise intensiivsust. 

Pildid on nii võimsad, et õde jääb ehmatusest tummaks. Seejärel tapab õde kättemaksuks 

oma poja ning söödab oma mehele. Seega tekst, mis oli loodud tumma looja poolt, teeb 

omakorda tummaks selle lugeja. (Lev Kenaan 2001: 190) Philomela töö ilmekus ja 

kõnekus ähmastavad piiri kuulmise ja nägemise, käe ja suu vahel (Lev Kenaan 2001: 193). 

Viis, kuidas õde pilti „loeb“ on vahetu, samuti sõnadeta. See on erinev traditsioonilisest 

(mehelikust) piltide tõlgendamise protseduurist, mille puhul on vahendajaks sõnad ning 

pilt tõlgitakse sõnadeks. Meheliku tõlgenduse eesmärk on lahutada pilt sõnadest (logos) ja 

sõnad loost, mõttest (muthos). (Lev Kenaan 2001: 194-195) Naiselik tõlgendus keskendub 

loole ja selles peituvatele emotsioonidele. Traditsiooniliselt on mehelikku ehk sümboolset 

tõlgendust peetud kõrgemaks kui vahetut psühholoogilist ehk naiselikku tõlgendust. (Lev 

Kenaan 2001: 196) 
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2. VAKATUS 
 

 

Olles vaadelnud eelnevas alapeatükis vaikuse kõikvõimalikke vorme helivaikusest ja 

kontseptuaalsest vaikusest argielus, keeles, filosoofias, kirjanduses, muusikas, religioonis 

ja kujutavas kunstis, puudutasin juba riivamisi seda nähtust ja kogemust, mida nimetan 

vakatuseks. Selles peatükis sõnastan vakatuse kui fenomeni idee ning uurin selle seost 

vaikuse ja müra mõistetega kunstis.  

Esmapilgul võivad sõnad vaikus ja vakatus (tegusõnadest vaikima ja vakatama) tunduda 

sünonüümid. Siiski on neil sõnadel oluline vahe. Jaan Undusk räägib oma 

keelefilosoofilises teoses Maagiline müstiline keel (1998) sõnast, vaikusest ja vakatusest 

kunsti, täpsemalt luule kontekstis. Vaikus on tema sõnul seisund ja vaikimine kestev 

millegi vaikusega täitmise tegevus. Vakatamine on aga vait jäämine ning vakatus hetk 

enne või pärast sõna, milles sõna juba või veel kajab, kuid milles on juba või veel tajuda 

vaikuse kaja (Undusk 1998). Vakatus on niisiis katarsis, mis tekib sõna ja vaikuse vahel. 

Sealjuures on vaikus mittetühjus. Undusk rõhutab: vaikus on aktiivne, vaikusega täitmine 

(Undusk 1998). Vaikus on niisiis võrdne sõnadega või mis tahes muuga täitmisega, ehk 

positiivne, mitte negatiivne märk. Ning nii nagu vaikus on ka vakatus vaid kontseptsioon 

ning idee, mitte absoluutne ja mõõdetav nähtus. Siiski tunneme selle ära, kui see meid 

tabab. 

Usun, et lisaks luulele leidub seda mis tahes kunstielamuses. Lisaks arvan, et vakatus, 

ehk kõiksusega ühekssaamine või kõiksuse kohalolu tajumine, esineb ka mujal kui kunstis. 

Me võime seda kogeda näiteks kohtumistes loodusega. Lisaks loodusest puuduvatele 

tehishelidele panevad võimsad loodusnähtused ka meid ennast vaikima. Looduses tajume 

oma väiksust ja võimetust ning lõpetame rääkimise (Katchadourian 2015: 117). Usun, et 

just see vakatus ongi see, mis meid looduse juures võlub. Religioonis on selleks vakatuseks 

kohtumine Jumalaga. Lev Võgotski on pööranud tähelepanu ka vakatusele naljas ja 

rääkinud Freudile viidates sarnasest vastandlike tunnete plahvatusest valla pääseva naeru 

vabastavast toimest (Võgotski 2016: 332-333). Tunnete plahvatus ongi nalja puhul vakatus 

ja naer kõiksuse leidmine. Alljärgnevalt pühendun aga kitsamalt vakatuse kui 

kunstifenomeni mõtestamisele. Kuigi olen töös käsitlenud põhjalikult vaikuse erinevaid 
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külgi, sh kujutavas kunstis, siis soovin siinkohal rõhutada, et vaikus kunstis pole sama, mis 

vakatus kunstis. Vaikust kujutav teos ei pruugi üldsegi meis vakatust esile kustuda ning 

vastupidi, mõni näiliselt mittevaikne teos võib tekitada meis vakatust.  

Semiootik Lev Võgotski selgitab oma teoses Kunsti psühholoogia, et kunstielamusel on 

kolm komponenti: taju, tunded ja kujutlusvõime. Psühholoogilisest vaatepunktist on 

olulisemad kaks viimast. Reaktsioon kunstiteosele algab küll meelelisest tajust, kuid ei 

lõpe sellega. (Võgotski 2016: 279-280) Kunstiteose mõju mõistmiseks on Võgotski arvates 

oluline pöörduda fantaasia ja tunnete seose juurde. Psühholoogide arvates on fantaasia ja 

tunded vaieldamatult soetud. Lisaks füüsilisele väljendusele, nagu žestid ja ilmed, kehastub 

ja fikseerub iga tunne mingis idees. Kõige paremini ilmneb see foobiate puhul, mille puhul 

vormub tunne (hirm) võimsaks fantaasiaks, mis omakorda süvendab tunnet (hirmu). 

(Võgotski 2016: 295-296) Tunded ja fantaasia on teineteisest läbipõimunud, üks ja sama 

protsess. Fantaasia on emotsionaalse reaktsiooni väljendus. (Võgotski 2016: 297) 

Mille poolest erinevad aga kunstist lähtuvad tunded ja reaalsed, nö tavaelu tunded? 

Võgotski arvates seisneb erinevus selles, et kunst tekitab meis äärmiselt tugevaid tundeid, 

kuid need tunded ei väljendu tegevuses, vaid lahenduvad ainult erakordselt võimsa 

fantaasia kaudu. (Võgotski 2016: 299) Siiski, ka tavaliste tunnete puhul ei pruugi alati 

järgneda tegu ning ainult see ei saa olla esteetilise emotsiooni eripära. Psühholoogide sõnul 

tegelebki kunst segatud tunnetega. (Võgotski 2016: 300) Võgotski kirjeldab tragöödiat ja 

selle võlu just sellega, et tragöödia tekitab samaaegselt kahetisi tundeid, rusutust ja erutust. 

Just sellest kahetisusest tulebki selle võlu ja seda peabki Võgotski esteetilise reaktsiooni 

eripäraks. (Võgotski 2016: 301-302). Iga kunstiteos sisaldab alati afektiivset vastuolu, 

kutsub esile hulgaliselt vastupidiseid tundeid ja viib nende lühiühenduse ja hävitamiseni, 

ehk teiste sõnadega katarsiseni (Võgotski 2016: 302). Katarsis on rahustus, närvienergia 

laengu lahendus, see, kui piinavad ja ebameeldivad afektid arenevad kahes suunas ning 

saavad lahenduse ja hävivad (Võgotski 2016: 303-304). Näiteks luuletuses võib rütm 

kutsuda esile neid afekte, mille kulgemist kujutab. Kui aga luuletaja valib rütmi, mille 

efekt on vastupidine sisu efektile, ongi tulemuseks katarsis. Näiteks kui rääkida sõjast ja 

õudustest, mis tekitavad meis hirmu ja rahutust, väga rahulikul ja külmal moel, siis kutsub 

selline tekst esile katarsise. Me tunneme vastastikkuseid tundeid ja nende lahendust. 

Esteetilise reaktsiooni katarsisliku toime alus on kunstilise teose vormi ja sisu 
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vastuolulisus. (Võgotski 2016: 304-305) Võgotski tsiteerib Schillerit: kunstniku tõeline 

saladus on vormiga hävitada sisu; ning mida rohkem võidutseb kunst sisu tagaplaanile 

lükates ja selle üle valitsedes, seda suursugusem, peibutavam ja veenvam on iseenesest 

sisu, seda rohkem tõuseb sisu oma toimega esiplaanile ning seda rohkem vaataja sellele 

allub (Võgotski 2016: 305).  

Kokkuvõtvalt: esteetilise reaktsiooni aluseks on kunsti poolt esile kutsutud afektid, mida 

kogeme reaalselt ja jõuliselt, kuid mis saavad lahenduse fantaasias, mida kunsti 

vastuvõtmine meilt iga kord nõuab. Tänu sellele tsentraalsele lahendusele pidurdub ja 

sumbub afekti väline motoorne väljendus oluliselt ning meile tundub, et elame läbi vaid 

viirastuslikke tundeid. Niisugusele tunnete ja fantaasia ühtsusele ongi rajatud kogu kunst. 

Selle ühtsuse eripära on see, et see kutsub esile vastandlikke afekte ning nende põrkumine 

viib plahvatuse ja närvienergia maandamiseni ehk esteetilise reaktsiooni katarsiseni. 

(Võgotski 2016: 306) Wikipedia defineerib katarsist järgmiselt: katarsis (kreeka keeles 

κάθαρσις katharsis puhastumine) on emotsioonide puhastumine ja emotsionaalsete pingete 

maandamine kunsti abil või hinge puhastumine ja uuendumine elamuste mõjul. Terminina 

kasutas seda sõna esimesena Aristoteles, pidades silmas tragöödia vaatajate hingelist 

õilistumist ja puhastumist etenduse põhjustatud elamuste tõttu. (Wikipedia: katarsis) See 

on sama, mida juba Šklovski nimetas kunstiteose võtteks – see miski, mis tekitab meis 

katkestuse argiautomaatikas, kummastuse (Šklovski 2014). 

Seega võib öelda, et see, mis teeb kunstiteosest kunstiteose on tema vorm. Sisu jagab 

kunst/teos reaalse maailmaga, kuid erinevalt reaalsest maailmast, on sellel väga täpselt 

kujundatud ning vastandlikkusest/võttest/kummastusest tulenevat katarsist esile kutsuv 

vorm. Veelkord Võgotski sõnadega: tõeline kunst töötleb kunsti aluseks olnud mulje ümber 

(Võgotski 2016: 333).  

Ka Kristel Nõlvak on arutlenud artiklis Katarsis – vakatus või karje? katarsise iseloomu 

üle (Nõlvak 2006). Lisaks plahvatuse ideele toob Nõlvak kõrvale idee katarsisest kui 

vakatusest. Ka Nõlvak näeb vakatust rohkemana kui pelgalt keelelise vaikusena ning 

kasutab kasutab seda teatrikunstielamuse analüüsis. Ta näeb vakatust kui karje vastandit 

ning käsitleb neid mõlemaid kui võimalikke katarsise seisundeid (Nõlvak 2006). Nõlvak 

defineerib katarsise kahel moel: 1) katarsis kui hetk, mil inimene avab end maailmale 

(karje); 2) katarsis kui hetk, mil maailm avab end inimesele (vakatus) (Nõlvak 2006: 48). 
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Nõlvaku arvates asub katarsis niisiis keelelisest maailmast väljapool. See on meeleülene 

hetk. Ta tõmbab samuti paralleeli Ida filosoofiatega ning väidab, et katarsis on sarnaselt 

sealsele filosoofiale puhastus, teadlikuks saamine. Katarsis on hetkeline, kuid tugeva 

järelmõjuga ning seotud eelkõige kunstist saadava elamusega. (Nõlvak 2006: 48-49) 

Kuidas kunst Nõlvaku arvates publikus katarsist tekitab? Nõlvak selgitab, et kunstiteose 

ülesanne on pakkuda esteetilist elamust, mis häälestab publiku nii, et neil oleks võimalik 

mõneks ajaks eemalduda reaalajast ja käegakatsutavast tõelisusest ning püüelda 

valgustuslike hetkede poole, kus kas või korraks avalduks varjatud Tõde asjadest, mis 

asuvad inimmeelte ulatusest väljaspool (Nõlvak 2006: 57).  

Valides plahvatuse ja vakatuse vahel, jään mina katarsise kui vakatuse juurde. Leian, et 

just see Jaan Unduski poolt kasutusele võetud mõiste märkimaks sõna ja vaikuse 

kokkupuutepunkti väljendab kõige paremini kunstiteostega kohtumisel aset leidvat 

kogemust. Lisaks, kui meid saadab vaikusetasakaalu otsimise paine ning täielik vaikus on 

saavutamatu, siis võib-olla ongi hea võtta eesmärgiks vakatus? Vakatus kui hetk sõna ja 

vaikuse vahel, midagi, mis on tõelisem kui muidu nii tõelistena näivate sõna ja vaikuse 

tegelik mittetõelisus. Sõna ei saa kunagi väljendada täielikult midagi ning vaikus ei saa 

kunagi olla täielikult tühi. Ehe on vaid nende puutepunkt – vakatus. 

Mis teeb kunstist nii paeluva ja meie hinge heaolule vajaliku nähtuse? Usun, et kunstis 

tegeleb kunstnik, kes on oma ala professionaal, vakatusepunkti seadistamisega ning kui tal 

see õnnestub, siis publik seda ka tajub. Arvan, et kuna kunstil on alati oma materiaalsed 

raamid, siis on vakatuse komponentidel (vaikusel ja sõnal) vähem muutujaid ning seeläbi 

on selles sagedamini ja nähtavamalt võimalik vakatust seadistada. Selles seisnebki mu 

arvates kunsti külgetõmme ja võlu ning ka mitte vähemoluline kasulikkus.  

 

 

Kunst kui religioonivakatuse asendus 
 

Raamatus The Design Way arutlevad autorid Nelson ja Stolerman analoogse ja digitaalse 

taju üle (Nelson, Stolterman 2012). Nende sõnul on analoogne see, mis on terviklik ja 

järjepidev, erinevalt digitaalsest, mis on katkendlik ja hajus. Inimkogemus on looduslikult 
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ja ajalooliselt olnud analoogne, elu tajutakse vooluna. Inimlik tähendusloome toimub just 

sellele analoogsele voolule toetudes. Asjad saavad tähenduse ainult sidumise ja 

ühendamise läbi. Katkendlikud sündmused ja nähtused ei loo tähendust. Tähendusloome 

jaoks on vaja järjepidevust ja tausta – konteksti. Hiljuti on aga inimajaloole ja inimeludele 

iseloomulik analoogne elutunnetus jäänud pealetuleva tehnoloogialaine tõttu digitaalse 

reaalsuse varju. Sealjuures mõistetakse digitaalse all reaalsust, mis ei arvesta järjepidevuse, 

voolu ja kontekstiga. Autorid toovad näiteks Hiinasse rajatud tammid, mille eesmärk on 

saada hüdroenergiat, kuid arvestamata konteksti ja elu voolu, põhjustavad need katkestusi 

ja palju kahju. Nii inimesed kui ka kalad ei saa enam oma loomulikke radu pidi käia ja 

peavad minema ringiga, ebaloomulikke radu pidi. On toimunud terviku lõhkumine, 

katkestus. Rohkem või vähem on inimkogemus olnud digitaalne juba üle 700 aasta. Juba 

sajandeid on aeg, ruum ja energia olnud jagatud tükikesteks. Praeguseks ajaks on see 

fragmenteeritus jõudnud kõikjale. Me tajume reaalsust fragmentaarse ja stressirikka 

karussellina. Puudu on sidususest, mida meie, inimeste analoogne sisemine elutunnetus 

igatseb. Seda võibki pidada põhjuseks, miks üha suurem hulk kaasaja inimesi kannab 

endas ängi ja igatsust. (Nelson, Stolterman 2012: 72–74) Me arvame, et tehnika on inimlik, 

kuid see pole. Tehnika viib meid enda seest välja, pidevalt, koguaeg. Seetõttu jääb meil 

puudu iseendasse süüvimisest, mis omakorda muudab meie mina väga pinnapealseks. 

(Shen 2015) Nelson ja Stolterman pakuvad välja, et just see, digipaine leevendamine läbi 

analoogse disaini, võiks olla disainerite suurim väljakutse ja missioon (Nelson, Stolterman 

2012: 74). 

Usun, et samamoodi võib digipaine leevendajaks olla kunst. Varem pakkus maailma 

mõtestamise võimalust religioon, viimasel ajal on aga mitmel pool räägitud sellest, et 

kunstisaalidest on saanud uued kirikud (vt Gavin 2007, Botton 2013). Briti filosoof Alain 

de Botton tsiteerib oma kõnes Kunst kui teraapia (Art As Therapy) kultuuuriajaloolast 

Theodore Zeldinit, öeldes, et kunst on tänapäeval meie religioon ning kunstimuuseumid on 

meie katedraalid (Botton 2013). Botton selgitab, et eemaldumine religioonist algas 19. 

sajandil ühes masstööstuse ja sellega kaasneva indiviidikeskse ühiskonnakorralduse 

tekkega. Juba näiteks 19. sajandi kunstiteadlane John Ruskin ennustas, et uueks inimeste 

elu toetavaks ja juhtivaks jõuks ning religioonist jäänud tühimiku täitjaks võib saada 

Kultuur ühes romaanide, maalide, skulptuuride, näidendite, muusikapaladega jne. (Botton 

2013) 
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Botton kirjeldab ühe Mark Rothkoga tehtud intervjuu lugemist. Intervjueerija nõudis 

Rothkolt ikka ja jälle selgitust tema kunstile ja Rothko põikles muudkui kõrvale, kuni 

lõpuks kaotas kannatuse ja ütles: vaata, asi on nii, et sinus on kurbus ja minus on kurbus 

ning oma teostega proovin ma pakkuda kohta, kus meie kahe kurbus kokku saab ning 

seeläbi muutub meie mõlema kurbus ehk väiksemaks (Botton 2013). Seetõttu peaks kunst 

Bottoni arvates olema psühholoogia propaganda nii nagu see on olnud näiteks kristluse või 

mis tahes muu usu ja kiriku propagandavahend. Kunst peaks teenima meie vaimu ja hinge 

samal moel nagu see teenis sadu aastaid kirikut. (Botton 2013)  

Nii on see ka juba juhtumas. Rohkem kui kunagi varem otsitakse Jumala asemel elust 

suuremat ja elu muutvat kogemust kunstist ja kunstisaalidest. Pühapäeval ei minda enam 

kirikusse, vaid näitusele. Isegi kunstiga seotud ehitised ja ruumid, nagu näitusesaalid ja 

galeriid, sarnanevad sakraalarhitektuurile, need on suured ja avarad, kõrged ja valged. 

Mõni sarnaneb katedraaliga, mõni külakabeliga, kuid kõik nad on puhtad ja vaiksed. Meka 

või Jeruusalemma asemel on palverännaku sihiks saanud kunstibiennaalid ja -messid. 

Kunst on tänapäeval see aeg ja koht, mis pakub võimalust argipäeva rattast välja tulla, elu 

üle mõtiskleda ja seda mõtestada. (Gavin 2007) 

Tänapäeva kunsti vakatusvõime suhtes on kriitilisem tehnika ja kiiruse filosoofina 

tuntud Paul Virilio. Virilio arvates on vaikus keel ilma kõneta. Tsiteerides Vana 

Testamenti selgitab ta, et Jumal rääkis prohvetitega ilma kõnelemata, samamoodi rääkis 

Jumal läbi Loomise. (Lotringer 2005: 35) Virilio ja Lotringeri arvates tähistab just 

helifilmi ilmumine kunsti lõppu. Video ja kõneleva pildiga koos sündisid pildid, mis 

rääkisid. Pilt/kunst pole enam vaikne ega kutsu esile vakatust. (Lotringer 2005: 36) Kui 

tummfilm oma vaikuses rääkis kõigiga, siis helifilm vaigistas inimkonna, vaigistas massid 

(Lotringer 2005: 37). Helifilm ja praegune telereaalsus on üheaegselt nii tegevus (action) 

kui ka tegevusele reageerimine (reaction). Vaatajal on kadunud ära vajadus mõelda ja 

mõtestada, rääkiv pilt teeb kõik nende eest. Kõne asemel on vaikus, kuid uut sorti vaikus. 

See pole kuhugi viiv mõtiskluse vaikus, vaid on tühje sõnu täis vaikus. (Lotringer 2005: 

38) Varem vaikus karjus, helifilm vaigistas vaikuse (Lotringer 2005: 39).  
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3. RUUMIINSTALLATSIOON VAKATUS  
 

 

Selles peatükis kirjeldan ja analüüsin oma varasemat loomingut vaikuse ja vakatuse 

vaatepunktist ning kirjeldan mind lõputöö kirjutamisel ja tegemisel inspireerinud kujutava 

kunsti teoseid. Käesoleva peatüki lõpuks kirjeldan lõputöö loomingulise projekti kulgu 

ning ruumiinstallatsiooni Vakatus valmimist.  

Lisaks siinse peatüki näidetele olen kogunud visuaalset inpsiratsiooni terve viimase 

aasta jooksul lõputöö protsessiga samaaegselt Instagrami kontole aadressil 

www.instagram.com/projectsilencebyak. Koos pildimaterjaliga olen esitanud sellel lehel ka 

teoreetilisi küsimusi ja mõtisklusi, mis mind töö käigus tabasid ja oluliseks said. 11 

 

 

3.1. Varasem looming ja inspiratsioon 
 

Minu taust on humanitaarteaduste vallas. Olen lõpetanud võõrfiloloogia bakalaureuseõppe 

ja õppinud magistriõppes võrdlevat kirjandusteadust ning semiootikat. Tekst ja sõna on 

minu jaoks väga olulised. Kuigi usun, et kujutaval kunstil, olgu selleks maal, arhitektuur 

või tekstiil, on oma ainulaadne väljendusviis, olen veendunud, et keel on inimese jaoks 

esmane ja kõige tähtsam suhtlusvahend ning kõik muud väljendusviisid, sh kujutav kunst, 

on sekundaarsed, need on vahendatud läbi keele ja keelelise mõtlemise. Nii olen ka oma 

kunstikooli õpingute käigus teostatud kunstiprojektide puhul pidanud keelt, sõna ja teksti, 

väga tähtsaks. Olen kaasanud teadlikult, nii implitsiitselt kui ka eksplitsiitselt, keelt oma 

teoste vormi- ja tähendusloomesse.  

Vakatuse teemani olen jõudnud läbi vaikuse, või tegelikult isegi läbi vaikuse vastandi, 

müra. Vanemaks saades ja meie ühiskonna digitaliseerudes tunnen üha rohkem, kuidas 

mind matab müra. Müra, mis muudab mind mõtlemis- ja tegutsemisvõimetuks. Sellele 

tasakaaluks olen hakanud otsima vaikust.  

                                                            
11 Kõigi selles peatükis esinevate fotode autor on Anneli Kurm, kui pole märgitud teisiti. 
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Esimene töö, milles vaikuse ja müra teemat käsitlesin, oli 2017. aasta sügissemestril 

kaasaegse tekstiilikunsti kursusel valminud ruumiinstallatsioon Reekviem (pilt 11).  

 
 

Pilt 11. Ruumiinstallatsioon Reekviem, Pallas 2017. 
Juhendaja: Eva Mustonen  

 

Selle tööga soovisin taasluua kogemust vakatusest, mis mind tabas kord Vanemuise 

kontserdimajas Brahmsi Saksa reekviemi esitust kuulates. See oli ühel tormisel sügisõhtul, 

kui sattusin ootamatult ja pooljuhuslikult Vanemuise sümfooniaorkestri ja koori hooaja 

avakontserdile. Ma polnud Brahmsi teosega varem tuttav, kuid istudes kontserdisaali rõdul, 

pea tuulisest ilmast ja elu keerdkäikudest segamini, tundsin muusikat kuulates ühel hetkel 
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erilist keha ja vaimu ning maailmaruumi koondumist. Märkasin ühel hetkel, kuidas mu 

füüsiline keha oli saaliistmele jäänud ning teadvus hõljus kusagil kõrgel lae alla. Ma pole 

usklik, kuid see kogemus meenutas mulle religioossete nägemuste ja kogemuste kirjeldusi. 

Mind haaras rahu ja õnnetunne. Mu olemine ja olemasolemine koondus, sai selgeks ja 

üheks – maailm ja mina selles vakatasime.  

Pärast seda kunstikogemust hakkasin esimest korda mõtlema kunstist kui religiooni 

aseainest, mis aitab tänapäeva mitteusklikus lääne ühiskonnas inimestel müra ja segaduse 

keskel oma mõtteid ja tundeid koguda ning koondada, tajuda kõiksust ja maailmatervikut. 

Sellise kunsti parimaks ja olulisimaks näiteks ning kauaaegseks inspiratsiooniallikaks on 

minu jaoks olnud Mark Rotkho looming (pilt 12).  

 

 

Pilt 12. Mark Rotkho maalid Rothko kabelis Houstonis, USAs 12 
 

Mark Rotkho abstraktses loomingus domineerib religioosne lihtsus ja rahu. Paul Virilio 

tsiteerib Rothkot: Ma ei saa kasutada figuuri, ilma et ma seda lõhuks, seega olen pigem 

abstraktne (Lotringer 2005: 21). Virilio arvates pole abstraktsus lihtsalt representatsiooni 

abstrahherimine, vaid teatud pole figuratiivne ikkagi, kujutades õudu ja painet viisil, kuidas 

seda kujutada on võimalik. (Lotringer 2005: 21) Sama tunnen mina. Tunnen sageli, et mis 

tahes figuuri kasutades ei suudaks ma seda väljendada nii, kuidas vaja. Olen märganud, et 

                                                            
12 Foto: https://www.carlovanoni.com/2017/04/mark-rotkho-la-rotkho-chapel-houston 
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kuigi naudin väga figuratiivset joonistamist ja maalimist, kaldun oma teskstiililoomingus 

mittefiguratiivse kujutamise poole. Kuna enim on mind siiani huvitanud abstraktsed 

filosoofilised teemad, siis kaldun sageli ka vormis abstraktse kujutamisviisi juurde.  

Oma kursusetööga Reekviem soovisin, nagu Rotkhogi, luua keskkonna, kus külastaja 

saaks kogeda rahu ja koondumist. Töö käigus süvenesin lähemalt ka reekviemižanri ning 

mainitud Brahmsi teosesse. Oma üllatuseks avastasin, et see mulje ja tunne, mida minus 

toona kontserdisaalis oli tekitanud orkestri ja koori ette kantav muusika (teose sõnadele ma 

toona tähelepanu ei pööranud), oli ka Brahmsi reekviemi tekstis: pakkuda lohutust ja 

selgust seda vajavale inimesele. Veelgi enam, selgus, et Brahmsi teos oli omal ajal 

revolutsiooniline, sest Brahms kasutas tavapärase ladinakeelse reekviemiteksti asemel 

endakirjutatud saksakeelset teksti eesmärgiga tuua teos inimestele lähemale. Nii nagu 

Brahms või ka Rotkho soovisin mina oma teosega samuti pakkuda lohutust ja rahu ning 

anda võimaluse argielu ületavale vakatusele. Kursusetööna valmis ruumiinstallatsioon, mis 

koosnes pimeda ruumi keskele paigutatud valgust kumavast objektist ja taustal kõlavast 

Brahmsi Saksa reekviemi katkendist. 

Ka Pallase piltvaiba kursuse raames valminud teoses Öösel (2018) tegelesin vaikuse ja 

müra/kaose teemaga ning nende kontrastist sündiva vakatusega (pilt 13).  

 
Pilt 13. Piltvaip Öösel, Pallas 2018. Juhendajad: Aet Ollisaar, Veinika Västrik 
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Töö lähtepunktiks oli lugu kummastavast kogemusest toas ringi lendavate liblikatega 

keset pimedat ja vaikset talveööd. Samuti oli see lugu armastusest, mis on hinge jaoks 

samamoodi üks suuremaid ja kummastavamaid kogemusi.  

Lisaks isiklikule kogemusele ja loole olid piltvaiba puhul mulle inspiratsiooniallikaks 

loodus, kosmos ja maagilisrealistlik kirjandus. Kas kosmos on paljusus (abundance) või 

vähesus (absence)? Elusloodus seostub kaasaegsele inimesele justkui vaikust ja rahu 

pakkuva keskkonnaga, kuid kas seal tegelikult valitseb vaikus? Mida rohkem looduses 

viibida ja sellesse süveneda, seda metsikum ja häälekam ta tundub. (Pildid 14 ja 15) 

 

 
Pilt 14. Euroopa Kosmoseagentuuri foto kosmosest 13 

                                                            
13 Foto: European Space Agency 
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Pilt 15. Palmipuu tüvi Tartu Ülikooli botaanikaaias, kevad 2019  

 
 

Piltvaibaga Öösel tahtsin osutada tähelepanu looduse metsikusele, selle kosmilisele 

sügavusele ja kõikehõlmavusele, et petlikult vaikse ja tühjana tunduv tume öö on täis elu ja 

kaost, kummastust ja olemise lummust. Vaiba vormiks valitud ring tähistab ühtaegu nii 

koondumist kui ka lõputust.  

2018. aasta sügissemestril valminud teoses Talve lõpp (2018) olid minu jaoks samuti 

olulised nähtava ja mittenähtava, kihilisuse ja koondumise, müra ja vaikuse teemad . Talve 

lõpp on läbipaistvale kangale tikitud raamat. Tikitud tekst on minu enda kirjutatud luuletus, 

mis räägib vaikusest lumesajus. Lumest inspireerituna on tekst tikitud valge niidiga valgele 

kangale. Läbipaistvatest lehekülgedest koosnevat raamatut on alguses raske lugeda, sest 

erinevatel lehekülgedel paiknevad sõnad moodustavad kihtidena üksteise otsas esmapilgul 

loetamatu kaose. Kogu luuletus on justkui korraga lugeja ees, kuid avab end päriselt alles 

lehekülg lehekülje kaupa lugedes. Nii nagu Unduski jaoks asub luulemaagia vakatuses, mis 

kaigub sõna ja vaikuse vahel, nii soovisin ka mina luua selle teosega vakatuse kahe 

äärmuse, materjali tihenduse ja hõreduse vahele. (Pildid 16 ja 17) 
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Pildid 16 ja 17. Läbipaistvale kangale tikitud raamat Talve lõpp, Pallas 2018 
Juhendajad: Eva Jakovits, Aet Ollisaar 14 

 

 

                                                            
14 Ülemine foto: Merje Niinepuu  
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3.2.  Teose valmimise protsess 
 

Eelmises alapeatükis kirjeldasin mind huvitavaid teemasid ning varem valminud 

kunstiprojekte, mille puhul on mind läbivalt huvitanud vaikuse ja müra teema, vakatuse 

fenomen ning minimalistlik vorm, sh musta ja valge kontrast. Ka lõputööks valmiva teose 

puhul soovisin jätkata samade teemade uurimist. Alljärgnevalt kirjeldan lõputööks 

valminud teose loomekäiku alates materjalikatsetustest ning lõpetades ruumiinstallatsiooni 

kavandamisega.  

Esimese mõttena mõlkus mul vaikuse püüdmiseks ja vakatuse esilemanamiseks meeles 

taas valget tooni läbipaistev kangas, mida olin kasutanud viimati tikanditeose Talve lõpp 

juures. Samal ajal kummitas mul aga meeles üks 2018. aasta kevadel tehtud esimestest 

žakaarkanga katsetusest. Toona oli eesmärgiks puhtalt telje tehniliste omaduste 

tundmaõppimine ning mustri kavandamisele ja valimisele ma aega ei kulutanud. Siduse 

alusfailiks sai üks vana tekstiilimaali aines tehtud paberkavand (pilt 18). Muutsin kavandi 

pilditöötlusprogrammis mustvalgeks ja tõlkisin digitelje siduseprogrammi jaoks jaoks 

bitmapiks ehk mustvalgeks digipildiks (pilt 19). 

 

 
Pilt 18. Žakaarkanga mustri aluseks kasutatud tekstiilimaali kavand 
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Pilt 19. Tekstiilimaali kavandi digitaliseeritud mustvalge bitmap-kujutis 

 
 
 

 
Pilt 20. Valminud kudumiproov 

 

Valminud kudumiproov oma mustvalge säbru ja kiiskava kontrastimänguga kätkes mu 

jaoks ehedat müra, eriti just digiängi (pilt 20). Lisaks, heli mõjutab meid füsioloogiliselt, 

psühholoogiliselt, kognitiivselt ja käitumuslikult, kuid samamoodi teeb seda pilt. Ühelt 

poolt digipildi müra meenutav visuaal assotsieerus mu jaoks samal ajal ka helilainete 

visualiseeringuga. Tänu sellele nägin oma teoses võimalust ühendada heliline ja pildiline 

taju. Heli- ja pildiseadmetest keskkonda paiskuva info/müra kõikehaaravus, kaduvus, 

näilisus, ühtaegu olemasolemine ja mitteolemasolemine kurnab ja väsitab mind üha enam. 



50 
 

Tunnen, et see kõik on ainult müra, midagi, mida ma ei hooma ega omasta, ning otsin 

sellest väljapääsu. Igatsen keskendumist ja vaikust. Öeldakse, et hirmust jagu saamiseks 

tuleb sellele vastu astuda. Kuna minu vaikuseiha on paljus põhjustatud just sellest samast 

digiängist ja mürahirmust, otsustasingi vaikuse püüdmise asemele hoopis esmalt mürale 

vastu astuda. Mul tekkis soov müra lahti võtta ja kokku panna ja seeläbi hirm ja äng 

kaotada – müra taltsutada. Seadsin eesmärgiks kududa kangas, millesse on püütud müra, 

ning paigutada see mürakogum kontrastsesse vaiksesse ruumi, andes seeläbi võimaluse 

vakatusele. Lisaks, protestina peale suruva digitaalsuse vastu võtsin eesmärgiks luua 

digiseadme abil üdini analoogne teos. Kui digitaalne on eelkõike silmale sihitud 

ekraanikuva, siis materjal ootab puudutust. Tekstiil kui ihukate on materjalina üks 

ürgseimaid analoogse inimkogemuse allikaid. 

Lõputööks loodava tekstiili puhul otsustasin lähtuda samast tekstiilimaali kavandi 

põhjal valminud digikujutisest, mis oli minu algse žakaarkangaproovi aluseks. Seekord 

võtsin aga eesmärgiks kududa palju kordi suurema tekstiil, et luua tervet ruumi hõlmav 

installatsioon. Miks otsustasin valida vormilahenduseks ruumiinstallatsiooni? Mind ennast 

paeluvad kunstiteoste puhul viimasel ajal kõige enam just ruumiinstallatsioonid, mis 

lubavad unustada argise ja korraks üleni teise maailma astuda. Sama soovisin saavutada ka 

oma teosega. Soovisin anda vaatajale võimaluse astuda ühte ruumi silm silma vastu müra 

ja vaikusega. Kuna kootud kangas ise kujutab minu jaoks ennekõike müra, siis on 

otsustasin vaikuse kontrasti tuua teosesse ümbritseva ruumi kaudu. Kui teos on tihe ja 

graafiline, siis ruum on tühi ja kumisev. Samas leian, et nii müra kui ka vaikust leidub nii 

kangas kui ka ruumis. Nii nagu eelnevas uurimistöös kirjeldasin, pole vaikus ega müra 

absoluutsed ja piiritletud, vaid vastupidi suhtelised ja abstraktsed nähtused. Seetõttu kätkeb 

kootud kanga muster ja mustvalgeks taandatud värvigamma minu jaoks lisaks mürale 

teisalt ka hoopis vaikust. Samuti pole ruum teose ümber täielik vaikus, kuna täielikku 

vaikust, ka visuaalset, pole olemas. Ikka haarab silm midagi, täidab selle mingi infoga.  

Nagu algses tekstiiliproovis, nii soovisin ka lõplikus kangas jätkata mustvalge 

visuaaliga. Igapäevaelus ja meelelahutuses armastan enda ümber värve ja mustreid ning 

multikultuurset suminat. Oma kunstiloomingus kaldun aga sageli monokroomsuse ning 

konkreetsemalt just musta ja valge kasutamise poole. Olen mõtisklenud selliste valikute 

põhjuse üle ja kaldun arvama, et ju on põhjus jällegi tasakaalu otsimises. Tunnen, et 
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maailma värvikirevuse mõtestamiseks vajan mustvalget üldistust. Argielu pole mustvalge, 

on pooltoonides ja rohkem või vähem värviline. Mustvalge kompositsioon on kunstlik, 

kuid just tänu sellele võimaldab see minu arvates argielust kõrgemale tõusta ja tähelepanu 

koondada paremini kui mis tahes muud värvid. Muud värvid kõnelevad kõik midagi. 

Samuti tähistavad valge ja/või must värv kunstis minu jaoks kõige ilmekamalt vaikust. 

Usun, et põhjused on nii kognitiivsed kui ka kultuuriloolised. Luteri kirik, milles valitseb 

helivaikus ja Jumala vaikus, on valge. Lumi, mis muudab looduse vaikseks, on valge. 

Paberileht on enne joonistama asumist valge. Samas on vaikne öö must. Kosmos on vaikne 

ja must. Ka Martti Helde, kelle loomingut hindan ja kelle filmidest vaikust leian, ütleb 

Müürilehe intervjuus, et on valinud oma filmidele mustvalge pildikeele, sest see väljendab 

paremini vaikust (Tsapov 2019). Samamoodi ilmekalt võimaldab mustvalge 

kombinatsioon minu jaoks väljendada vaikuse teist äärmust, müra.  

Lõputöö tekstiili kavandamise käigus katsetasin erinevate materjalidega. Kuigi 

koematerjalis piirdusin valgega, on erinevatel valgetel materjalidel siiski niipalju eri toone 

ja struktuure, millest igaüks teeb oma häält. Katsetuste käigus kudusin kangasse erineva 

jämeduse ja läikega koematerjale, alates niitpeenikesest puuvillasest ja polüestrist ning 

lõpetades plastmassilikku tamiili ja pakkimisnööri ning koheva heide ja villalindiga (pilt 

21). 

 
Pilt 21. Žakaarkanga juures kasutatud koematerjalid 
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Üsna algusest peale oli mul soov eksponeerida oma vaikuseteemalist lõputööd teistest 

töödest lahus eraldi galeriiruumis. Lõpliku kavandi loomisel lähtusin juba ühest 

konkreetsest Nooruse galerii keldriruumist. Võttes arvesse ruumi mõõtmeid ja oma 

nägemust otsustasin luua 1 m kõrge ja 5 m pika žakaarkanga. Kui alguses oli ka mõttes 

luua anda lõplikule kangale amorfne kuju, siis lõpliku kavandi puhul valisin korrapärase 

ristküliku kui pidevuse pinget soodustava vormi. Lisaks leian, et teose sirged servad toovad 

paremini esile materjali lõppemise, täidetuse ja tühjuse kontrasti (pilt 22). 

 

 

 
Pilt 22. Lõplik kavand 1 m kõrge ja 5 m pikk kanga jaoks 

 

 

Ruumiinstallatsiooniks loodava kanga jaoks valmistasin ette kaks sidusefaili (pilt 23). 

Kudumise käigus tekkis tunne, justkui maaliksin lõngaga. Mul oli küll teljega ühendatud 

arvutis ees kudumiseks vajalik sidusefail, kuid sageli liikusin failis edasi või tagasi ning 

just sellele reale, mis parasjagu mingi materjaliga tundus sobivat ja/või põnevamat 

tulemust pakkuvat. Lisaks avastasin, kui palju sõltub materjalist, isegi kui muster on failis 

üks ja seesama. Kui kududa mustrit peenikese puuvillaniidiga või 30 korda jämedama 

villalindiga, jääb tulemus täiesti erinev. Selline improvisatsiooniline žakaarteljel kudumine 

oli minu jaoks esmakogemus. Olen varem alati kudunud rangelt kavandi järgi, ehk et 

kavandamise käigus on kõik ette ja läbi mõeldud, lõpliku töö valmimine on olnud ainult 

selle kavandi täideviimine, teoks tegemine. Seekord aga leidsin viisi, kuidas end kangas 

väljendada samamoodi, nagu teen seda pliiatsi või pintsliga.  
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Pilt 23. Žakaarkanga kudumiseks kasutatud sidusefailid 

 

Olen nõus eespool viidatud autorite arvamusega kujutavast kunstist kui juba oma 

olemuses vaiksest kunstist. Vaikne on selle vaatamine ja vaikne on ka selle loomine. Nii 

nagu antiigi Arachne kudusin ka mina kangast vaikides. Digitelg teeb küll müra, kuid kuna 

telg asub väikses eraldatud ruumis, kus olin täiesti üksi. Ruumi mahtusime vaid mina, 

masin ja kangas. Kudumisest sai päevade pikkune meditatsioon. Kuna sõnu ei olnud, siis 

said selle aja jooksul kõik mõtted ja müra, mis mind ümbritsesid minu peas või ruumis, 

väljenduse ainult kangas. 
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Kuna teljel kududes kerib masin kootud kanga jooksvalt ümber poomi ning juba kootud 

tervikut kudumise ajal ei näha pole, siis oli eelpool kirjeldatud positiivsele vabastavale 

teljega maalimise tundele vastukaaluks protsessi juures väljakutseks terviku tajumine. 

Tööd hõlbustas mingil määral see, kui kerisin vahepeal kangast poomi küljest lahti, et 

korraga rohkem kangapinda näha (pilt 24).  

 

 
Pilt 24. Kudumise vahepeal kanga telje poomilt lahtikerimine 

 töö terviku paremaks hindamiseks 
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Kuigi olin eelnevalt teinud hulga koeproove ja kavandeid, siis erinevate materjalide ja 

mustri koosmõjust tekkivate pindade paljususe ning töö pikkuse (5 m) tõttu polnud täpne 

lõpuni ettekavandamine võimalik. Nii pidasin lisaks tehtud algsele kavandile ka telje 

kõrval pidevalt täienevat kavandipaberit, kuhu märkisin üles kootud osade pikkusi ning 

planeerisin järgmisi (pilt 25).   

 
Pilt 25. Töö käigus pidevalt täienenud paberkavand  

 
 

Kuna lõputööks valmiv tekstiil on kahelt poolt vaadeldav, otsustasin selle paigutada 

diagonaalis ruumi keskele (pilt 26). Teose lõplik kompositsioon tekkis niisiis alles 

kudumise käigus ning loojana nägin seda esmakordselt 5 m pikkusena ühel tasapinnal alles 

pärast teljelt maha võtmist. Pärast valmis töö telgedelt mahavõtmist muutus lõimepinge 

muutumise tõttu veidi ka töö pikkus. Lõplik valminud žakaarkangas on ligikaudu 4,6 

meetrit pikk ja 1 m kõrge. Valminud kangas on kahelt poolt vaadeldav. Ühel pool on 

domineerivam must toon, teisel pool valge (pildid 27 ja 28).  
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Pilt 26. Ruumikavand Nooruse galerii keldriruumi nr 3 jaoks 

 

 
Pilt 27. Valmis kanga tumedam pool15 

 

 
Pilt 28. Valmis kanga tumedam ja heledam pool 

 
                                                            
 
15 Kõigi alljärgnevate fotode autor on Gerthrud Grents. 
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Detailivaated erinevate materjalide koosmõjust (pildid 29 –31) 

 

 
Pilt 29. Detail valmis kangast 

 

 
Pilt 30. Detail valmis kangast 
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Pilt 31. Detail valmis kangast 
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KOKKUVÕTE 
 

 

Alustasin oma lõputööd vaikuseotsinguist. Maailm mu ümber on üha mitmekihilisem, 

iseenesest läbi põimuv, otsa kuhjuv ja tükkideks kukkuv. Mu analoogset inimkogemust 

saadab aina süvenev digitaalne paine. Kuid tunnen, et nii nagu musta värvi jaoks on vaja 

valget ja maksimaalse esiletulemiseks minimaalset, vajan ka mina tulva mõtestamiseks 

lakkamist. Usun, et vaid koos vaikusega saab tekkida kõige muu tõeline mõistmine ja 

äratundmine – vakatus. Kuna aga müra mu ümber ajaga aina suureneb ja tiheneb, siis on 

vaikust üha raskem leida.  

Lõputöö esimese peatüki pühendasin vaikuse meeleliste ja spirituaalsete ilmingute 

kirjeldamisele. Avastasin, et vaikus pole kunagi absoluutne ja täielik, vaid on suhteline ja 

pelgalt kontseptuaalne mõiste. Vaikus tuleb sageli esile läbi vastandumise mürale. See on 

vaid osa müraskaalast ning sõltub tajujast ja kontekstist. Sealjuures on kõik käesolevas 

töös kasutatud allikate autorid ühel meelel, et vaikus ei tähenda lihtsalt müra puudumist. 

Vaikus pole tühjus, vaid on täidetus – täidetus vaikusega. Teise sõnadega see, mida vaikuse 

nime all otsime, on hoopis teatud infotulva tasakaal. Siiski on olukordi, paiku ja 

kunstiteoseid, mis tekitavad suurema vaikusetunde kui mõni muu. Sellisteks on näiteks 

lume alla mattunud maastik, pühakoda või Agnes Martini minimalistlikud maalid. Võib 

öelda, et sageli iseloomustab vaikseid kogemusi liikumise puudumine, tasapindsus ja 

monokroomsus.  

Lõputöö teises osas sõnastasin vakatuse kontseptsiooni. Jaan Unduski keelefilosoofiast 

inspireerituna usun, et ainult koos vaikusega sünnib sõnast mõte. Mõte on vakatus, mis 

tekib tulva ja lakkamise, müra ja vaikuse, musta ja valge piiril. Vakatus võib sündida 

looduses, metroopeatuses, vestluses teise inimesega, kunstinäitusel, või nagu juhtus kord 

minuga, keset sümfoonilise muusika ettekannet. Igal juhul on see hetk, milles tunneme 

koondumist ja tervikuks saamist iseenda ja ümbritsevaga. Meid tabab mõistmine. Kui 

varem pakkus lääne inimesele vaikust ja vakatuse kogemust religioosne praktika, siis nüüd 

on selleks üha suurema hulga inimeste jaoks kunst. Kunstis on vaikuse ja müra 

tasakaaluhetke ehk vakatust sageli nimetatud ka katarsiseks.  
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Lõputöö kolmandas osas kirjeldasin ja analüüsisin oma varasemaid teoseid vaikuse ja 

vakatuse vaatepunktist. Olen nende teemadega oma töödes tegelenud otsesemalt ja 

kaudsemalt juba mitmel puhul. Tõuke esimese vakatuseainelise teose Reekviem loomiseks 

2017. aasta sügisel andis paar aastat varem sümfoonilise muusika kontserdil kogetud 

kunstielamus, mille puhul vakatuse tekitanud müra ja vaikuse vastandpaariks olid 

igapäevaelu kaos ning täiuslikult komponeeritud ja ette kantud sümfooniline muusika. 

Tajusin sel hetkel totaalset kohalolu ja mõistmist, saades seeläbi juurde vaimujõudu ja 

lohutust. Ka hilisemates töödes, nagu piltvaibas Öösel ning tikitud raamatus Talve lõpp, on 

mind saatnud soov püüda vaikust ja kõikehõlmavat vakatust. Tunnen, et ühelt poolt pakub 

vaikus kui teema mulle elus ja kunstis huvi seetõttu, et tajun vaikuse puudumist kui ajastu 

probleemi. Infomüra matab mind ning teeb haigeks. Vaikusest on saanud defitsiit. Teisalt 

tajun, et tegelen vaikusega soovist ületada oma ajastu ning jõuda seeläbi lähemale millelegi 

tõelisemale ja igavikulisemale kui pidetu argipäev ja maine kaduvus. Tunnen, nagu on 

öelnud ka eespool viidatud autorid, et just vaikivad teosed on ajaülesed. See mis vaikib, 

ütleb kõike. Ja sünnitab vakatuse.  

Kolmanda peatüki teises osas kirjeldasin lõputööks valminud teose Vakatus arengu- ja 

valmimislugu. Asudes tegelema vaikusega jõudsin paradoksaalsel kombel hoopis müra 

juurde. Tundsin, et vaikuse leidmiseks pean kõigepealt astuma vastu mürale. Otsustasin 

luua ruumiinstallatsiooni, mis koosneb kangalõimede vahele kootud infotulvast ning seda 

ümbritsevast vaiksest ruumist. Katsetades žakaartelje kudumisvõimaluste ning 

monokroomse abstrakstionismiga asusin taltsutama müra. Töö tulemusena valmis ligi viie 

meetri pikkune ja ühe meetri laiune kangas, milles musta lõime vahele on kootud valgeid 

koematerjale, alates kiiskavvalgest polüesterniidist ja läbipaistvast tamiilist ning lõpetades 

tiheda koheva villalindiga. See voog on kui must auk, mis ümbritseva ruumi müra enda 

sisse imeb ja lukustab, luues ruumi vaikusele ja vakatuse võimalusele. 
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SUMMARY 

Noiselessness. Room Installation  

 

I started my final project journey with a search for silence. I feel that the world around me 

is evermore layered, intertwined, accumulative and shattering into pieces at the same time. 

My analogue human experience is haunted by a deepening feeling of digital anguish. But 

in the same way as the colour black needs white and maximal needs minimal to stand out 

and flourish I feel the need to pause in order to make sense of the rush. I believe that only 

together with silence is it possible to arrive to a kind of noiselessness that provides true 

apprehension and understanding of the world and people around me.  

The first chapter of this work is dedicated to describing the sensuous and spiritual facets 

of silence. For that I looked into silence in everyday life, nature and culture in general, as 

well as silence in language and philosophy, religion and visual arts. I discovered that 

silence is never absolute or total, but is a merely relative phenomenon and psychological 

concept. Silence often becomes perceptible through contrast with noise. It could even be 

said that silence is only one end of the overall noise scale. All the authors referred to in this 

work agree on that silence does not signify a mere absence of noise. Silence is not 

emptiness but fullness – a fullness of silence. In other words that what we look for under 

the name of silence is often a certain balance of noise or information. Considering the 

previous it could be said that there are still some circumstances, places and artifacts that 

bring about a stronger sense of silence than others. Examples of such could be a snowed in 

landscape, a church or the minimalist paintings of Agnes Martin to only mention a few. 

Common characteristics of silent experiences are lack of movement, flatness of surface and 

monochromatism. 

The second chapter of this work looks into the concept of noiselessness or falling silent 

(vakatus in Estonian from the word vakatama that means to fall silent). The inspiration for 

the investigation of this concept came from the Estonian language philosopher Jaan 

Undusk who in his book titled Maagiline müstiline keel (1998) explains that the magic of 

language, and to be more precise, the magic of poetry, is born in the moment between the 

word and silence. Undusk explains that vakatus is the fragile yet overwhelming moment in 
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between noise and silence or silence and noise where one has just ceased and the other has 

not yet started and you can simultaneously sense the presence of both of them. I find that 

the same experience can fall upon us also in nature, in a busy metro station, when looking 

at a painting or in the midst of a symphony concert, as once happened to me. In every case 

it is a moment of feeling exeptional wholeness and togetherness, becoming one with 

ourselves and our surroundings, and of deep understanding. I believe art to be the Western 

society’s contemporary source for the kind of spiritual climax as religion once used to be. 

In art this experience has also often been called catharsis. 

In the third chapter of this work I describe and analyse my own previous artwork in the 

frame of the concepts of silence and noiselessness. These themes have been part of my 

work more and less explicitly in various cases. The impulse for the first artpiece inspired 

by noiselessness called Requiem came from a classical music concert of Brahms that I 

heard some years ago. This musical experience was the first time I started to think about 

the spiritual similarities of art and religion. What I sensed in that concert hall was a total 

presence and understanding that gave me spiritual strength and clarity. Also in my later 

works as in the tapestry At Night or the embroidered poetry book titled Snowfall I have felt 

the need to capture silence and a feeling of noiselessness. I feel that from one side my 

interest for silence comes from the constant deficiency of it and longing for it that I sense 

in my everyday life and in our present era. On the other side I believe that my wish to 

investigate silence comes from an urge to overcome my time and reach something more 

true and eternal than the fluidness and finiteness of the everyday.  

In the second part of the third chapter I describe the process and making of the art piece 

Noiselessness. Starting my final project journey with silence I somewhat ironically ended 

up dealing with noise. Throughout the process I begun to feel that in order to find silence I 

must first confront noise. I decided to create a room installation consisting of a flow of 

information captured in between the warp and weft of textile placed in a contrasting empty 

room. By experimenting with the possibilities of digital weaving and monochrome 

abstractionism I set myself to tame the noise. My aim was to create a surface that works 

like a black hole sucking in and capturing all the noise around it in order to give way to 

noiselessness. As a result of the weaving process I made a textile that is 1 meter high and 5 

meters long with a surface composed of black warp and shades of different white weft 

materials.  
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