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SISSEJUHATUS 

 

Minu lõputöö teema on isikunäituse „Kodeeritud Mälupildid“ loomine ning sellest 

tulenevate kontseptsiooni teemade uurimine. Näitus põhineb mulle lapsepõlvest enim 

meelde jäänud õpetuslikel väljenditel, sellised rahvapärased ütlused on teoste algimpulsiks. 

Vanasõnad ja kõnekäänud on osa meie kultuurilisest identiteedist. Seega tunnen, et on 

oluline teadlikumalt läheneda oma ideoloogia kujundamisele, õppides tundma eesti 

rahvaluule vorme, nende tähendusi, kasutuskontekste ja ajalugu. Isikunäituse teema võiks 

kõnetada paljusid külastajaid, kuna erinevad folkloorižanrid on osa meie igapäevasest elust. 

Teoreetilise osa olen jaotanud kaheks põhiteemaks. Esimese osa eesmärk on anda 

ülevaade olulistest näituseprojekti etappidest läbi isikliku kogemuse. Selleks olen koostanud 

ülevaatliku näituseplaani, mis sisaldab nii kontseptsiooni loomist, teoste tehnilist kirjeldust, 

eelarve koostamist, kandideerimist fondide toetustele ning muidugi dokumentatsiooni. Eesti 

Kultuurkapitalile esitatud avaldustega saab lugeja tutvuda lisades. Näitusest tervikliku 

ülevaate saamiseks, osutus dokumentatsiooni puhul oluliseks nii foto- kui videojäädvustus. 

Oluline punkt iga projekti puhul on analüüs ning tagasiside, kuna näitus on kirjaliku töö 

kirjutamise ajal just äsja avatud ning jääb avatuks kuni 21. juunini, pole analüüs ning 

järeldused näituse dokumentatsiooni lisatud. Selle asemel toon lisades välja Tartu E- 

Kunstisalongi galeristi Kaari Koch´i arvamusloo teostatud näitusest.  

Kui esialgselt oli näituse kohaks kavandatud galerii Noorus, siis suurimaks katsumuseks 

peale eriolukorra kehtestamist riigis sai uue näituskoha otsimine. Lai 36 hoone on Tartu linna 

arhitektuuris oluline väärtus, ning mul on au enda isikunäitust selle maja II korruse ruumides 

eksponeerida. Rohkem infot maja ajaloo ja kultuuriväärtuste kohta leiab lugeja samuti 

lisadest. 

Teine pool diplomitööst hõlmab endas kontseptsiooni tagamaid, mille eesmärk on 

tutvustada lugejale valitud ütluste ajalugu, tähendusi ja kasutuskontekste, lähtudes nii 

isiklikest kogemustest kui ka akadeemilistest andmetest. Selleks lugesin erinevaid 

väljaandeid nii Eesti kui välismaa folkloorimaastikult ning tutvusin Eesti Rahvaluule Arhiivi 

andmetega.  

Lõputöö praktiline osa on valminud koostöös Eesti Kultuurkapitali, MTÜ Maailma 

Lood, MinuPrint OÜ, Estoply OÜ, ning abivalmis vabatahtlikega. Tänan oma juhendajaid 

Risto Järve ning Jevgeni Zolotkot. Suureks abiks näituse valmimise protsessis olid minu ema 
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Karin Kinna, Maria ja Romet Rand, Oliver Neljand, Maarit Mälgi, Karin Kivisild, Urmo 

Teekivi, Kristjan Utsal, Harles Neljand ja Rebeka Lukošus. 
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1 NÄITUSE SISU JA VALMIMISE PROTSESS 

1.1 Näituse idee sünd 

 

Näituse idee sündis juba 2018 aasta sügisel, kui tekkis soov luua ning välja tulla oma esimese 

isikunäitusega. Näituse kontseptsiooni valikutest sai peagi selgeks, et mind kõnetavad 

lapsepõlve teemad, eriti vanasõnad ja õpetussõnad, mis lapseeas korduvalt kuuldavale tulid. 

Kuna lähenes ka Nooruse galerii näitusepindade kandideerimise tähtaeg, siis algas valik, 

millised vanasõnad ja õpetussõnad just mind kõige enam mõjutanud on. Nooruse galerii 

avalduse tähtaeg oli kaheksas veebruar 2019 (Lisa 1). Täpselt kahe nädala pärast tuli kiri, 

kus teatati, et minu avaldus on vastu võetud. Soovitud näituse aeg 2019 aasta detsembrikuus 

asendati 2020 aasta märtsiga. Algas töö näituse projekti koostamisega, mille alla kuulusid 

nii teostatavate tööde sõnum/arutelu, ajakava plaan, eelarve paika panemine, 

hinnapakkumiste küsimine, samuti sponsorite otsing. Selleks tuli kindlaks teha valmivate 

tööde mõõtmed ning materjalide valik. Mõistagi tuli enda jaoks mitmeid kordi lahti mõelda 

näituse kontseptsioon ning iga vanasõna tähendus ja kasutuskontekst. 

 

1.2 Näituse kontseptsioon 

 

Igasuguse projekti vundamendiks on selle kontseptsioon, selle aktuaalsus ning vajalikkus. 

Käesoleva lõputöö raames on näituse kontseptsiooni märksõnadeks: lapsepõlv, alateadvuslik 

kodeering, vanasõnad ja nende mõistmine/hukkamõistmine. Näituse keskmeks on mulle 

lapsepõlvest kummitama jäänud väljendid ja õpetussõnad. Läbi huumori- ja kriitikaprisma 

toon tagasi loodud mälestused ja seon need füüsiliste objektidega. Usun, et see on üks 

võimalustest oma programmeeringut muuta. Kas võib olla nii, et see ongi rituaal, kus läbi 

lapsepõlve mälestuste manifesteerimise saan jälle vabaks? Näituse eesmärk on korraks 

peatuda ja mõelda: kas ja mil määral, minu ja ka näitusekülastajate lapsepõlves või noores 

eas kuuldud õpetussõnad, mõjutavad ja vormivad meie ideoloogiat. Näituse kontseptsiooni 

teema on lai, mis tähendab, et sihtgrupp ulatub lasteaialastest kuni eakate kodanikeni. 
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1.3 Näituse projekti tegevusplaan 

 

Lõputöö raames on kõige suuremaks väljakutseks olnud kohaneda kehtestatud eriolukorraga 

riigis ning vastavalt sellele muuta näituse tegevusplaani, alustades näituse asukohast. Kui 

esialgu oli näituse tegevusplaani arvestatud tööde valmimiskohaks Kõrgem Kunstikool 

Pallas, ning näituse toimumise asukohaks galerii Noorus, siis nüüd tuli kohaneda ning leida 

alternatiivseid lahendusi. Uueks tööruumideks ning näituse toimumiskohaks sai Lai 36 

hoone (Lisa 2), mille sugulased olid hiljuti renoveerimiseks soetanud. Selline lahendus andis 

uue valguse ja hingamise. Kogu tegevusplaan tuli uuesti üle vaadata ning vastavad 

muudatused sisse viia, alates transpordist kuni näituse tehnika rentimiseni välja. Allpool on 

välja toodud näituse tööde ja plaanitavate tegevuste nimekiri ja tähtajad. Samuti olen kirja 

pannud isikud, kes näituse kujundamisel ja jäädvustamisel abiks on. 

 

TÖÖ NIMI MIS MILLAL 

“Laps räägib siis kui kana 

pissib!” 

VIDEO (inimeste 

saadetud) 

Projektor, DVD mängija, kõlarid 

(aprilli lõpus, Nooruse galeriist) 

video monteerimine (12.05.2020) 

“Kes kannatab, see kaua 

elab” 

(video + toolid) video monteerimine (13.05.2020) 

toolid – laenab Paranduskelder 

(transport 28.04.2020) 

“Parem karta kui kahetseda” Hiirelõks vineeri tellimus (10.01.2020) 

pajuoksad (18.04.2020) 

kogu töö valmis (30.04.2020) 

“Suu kinni! Süda jahtub ära” Suud kolmel plaadil + 

1 suu eraldi 

vineeri tellimus(10.01.2020)  

suude vormid (detsember-veebruar) 

46 tk olemas (31.12.2019) 
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“Targem annab järele” kineetiline skulptuur vineeri tellimus (10.01.2020) 

savi (25.04.2020) Pallasest + 

ehituspoest 

valgus ja heli lahendus (aprilli algus) 

kogu maastik valmis (15.05.2020) 

“Ükski heategu ei jää 

karistamata” 

Tool + moos Tool (vanaema juurest) 

Eemalda värv (jaanuar) 

tooli pikendusjalad värvida 

(02.05.2020) 

ühendada jalad tooli külge + moos 

(14.05.2020) 

“Valel on lühikesed jalad” maalid minu 

lapsepõlvest 

Fotod lõuendile(31.01.2020) 

Maalid valmis (16.05.2020) 

Näituse plakat 5 tk Harlesele info (09.05.2020) 

Plakatid printida ja välja hiljemalt 

(23.05.2020) 

FB üritus ning Instagrami 

konto 

 Valmis (09.05.2020) 

Lisa jooksvalt pilte/infot 

Näituse tekstid saali Prindi koolis/kodus Valmis (20.05.2020) 

Näituse pildistamine/ video 

  

Näitusest 360 kraadi video 

Kristjan Utsal  

 

Rasmus Eist 

(23.05.2020) 

Töödeldud video valmis (28.05.2020) 

Juunis 

Näituse avamine kutsetega 25.05.2020 kell 18.00 

Näituse külastamine etteregistreerumisel E-L (10.00–20.00) publikule näitus 

avatud 26.05–21.06.2020 

Näituse mahavõtmine/ 

ruumide koristus 

Tööd pakkida, tehnika 

tagasi galeriisse 

Juuni lõpp 
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1.4 Näituse eelarve koostamine 

 

Et tekiks selge ettekujutlus projekti tuludest ja kuludest, on projekti elluviimise seisukohalt 

oluline koostada võimalikult täpne eelarve. Eelarve eesmärk on luua terviklik ülevaade 

kulude ja tulude kohta, anda toetuste taotlemiseks neid jagavatele fondidele ülevaade 

projektist ning hoida kogu protsessi vältel kulud kontrolli all. Võimalikult täpse eelarve sain 

paika panna alles siis, kui olin selgeks mõelnud näituse kontseptsiooni ning tegevusplaani. 

Samuti olen pidanud näituse eelarvet jooksvalt täiendama. On loomulik, et esimest suuremat 

projekti teostades tuleb ette ootamatusi ning ka valearvestusi. 

Kuna näitus toimub rendita asukohas, polnud sissepääsupiletit tarvilik kehtestada. 

Esialgses plaanis oli näituse katalooge jagada tasuta või anda võimalus külastajal 

soovikohane annetus teha. Et kulusid täpsemini ette arvestada, tuli erinevate kulutuste 

(materjalide trükk, reklaam, teoste materjalid, tehnika rent jne) jaoks küsida vastavatelt 

firmadelt ja asutustelt hinnapäringuid ning sponsorlust. Nii oli võimalik näituse eelarve 

suhteliselt täpselt paika panna. 

Esimese eelarve (Tabel 1) koostasin juba augustis 2019. See erineb suuresti lõplikust 

eelarvest (Tabel 2), mille koostasin mais 2020 ning kuhu on sisse viidud muudatused, mis 

on mõjutatud materjalide või teostavate ideede muutmisest. Kõige suurema muudatuse tõi 

sisse otsus, et praeguses olukorras näituse raames kataloogi ei ilmu. Selle asemel otsustasin 

juba valmis vanasõnade teemalised illustratsioonid (autor Rebeka Lukošus) kasutada 

kleebiste valmistamiseks (Lisa 6). Sellega vähenes kogukulude summa märgatavalt – 466 

eurot. Samuti andis oma 100%-lisest sponsoriks olemisest teada ettevõte Estoply OÜ, tänu 

millele vähenesid kulud 145.20 euro võrra. Mõlemat joonist võrreldes on näha, kuidas 

esialgne materjalide valik ning kulude kogus on märgatavalt tõusnud. Selline muutus on 

loomulik, kuna töö käigus ning näitust konkreetses kohas üles pannes tekkisid uued 

materjalide vajadused ja teostuse ideede muudatused. Tundsin, et pean olema vastavalt 

kontseptsiooni täienemisele avatud, ning mitte kinni hoidma algsest eelarvest.  

Ainukeseks tuluallikaks on müüdud kleebistest tulev tulu, mille täpne summa selgub 

näituse lõpus, 21.juuniks. 
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Tabel 1- Esimene eelarve Eesti Kultuurkapitalile esitamiseks 

 

 

Töö nimetus Materjal 1 Materjal 2 Materjal 3 Lisatarvikud Kulud

“Laps räägib siis, kui kana pissib!”
paber (vanapaber)

PVA + kuumliim 

20 eurot

sädelevad 

klitrid/kivikesed 

25 eurot

projektori 

(skulptuuriosakond)
45 eurot

“Kes kannatab see kaua elab.” savi 

(skulptuuriosakond)

silikon 4.25 eurot 

1tk - 21.25 eurot

suhkur 0.601kg 

10 eurot

pliit(pott/puidust 

lusikas)

31.25 

eurot

“Parem karta kui kahetseda.” metall (vanametall)

elektroodid 

keevitamise jaoks  

10 eurot

10 eurot

“Suu kinni! Süda jahtub ära.”

alginaat: 

COLORCHANGE 

FAST SET 

ALGINAAT 500G  

10 eurot

Valge 

voolimissavi 

(9/SF) 10kg  1tk     

11 eurot

glasuur: 

VALGE 

SIIDMATT 

A1010a  1kg   

15 eurot

36 eurot

“Targem annab järele.”
padrunikestad 

(olemas)

Traatvõrk, 0.4 x 

1.5 x 1.5 x 1200 

mm, 10m 7 eurot

EPOLIIM 

KÕVENDIGA 

PENOSIL 

PREMIUM 

EPOXY 

FIT&COAT 1L-

25 eurot

kinnitusvahendid 

(skulptuuriosakond)
32 eurot

"Valel on lühikesed jalad."
paber(erivärv)        

30 eurot

Lõuend raamil 

Reeves puuvillane 

40x80cm 12.30 

(5tk)- 61.50 

eurot

akrüül 

värvid(olemas)

91.50 

eurot

"Ükski heategu ei jää karistamata"
puidust tool + lisa 

puit  80 eurot

Vaarikamoos, 

KÜLLUS, 400 g 

2,89 kokku 8.70 

eurot

Videote 

digitaliseerimin

e (kuni 2h) - 

12,99 € -40 

eurot

projektori rent 

(galerii Noorus)

128.70 

eurot

Näituse Kodeeritud 

mälupildid/Coded memory 

imageges KATALOOG

Hinnapakkumine 

(eraldi failina 

lisatud)

474 

eurot

Postamendid tööde esitamiseks 

(10tk)

vineer 4mm, 

1250x2800 

(helepruun) 37.12 

eurot  145.20

KRUNTVÄRV 

ESKARO FLAT 

4,5L VALGE 

TÄISMATT 13.59- 

40 eurot

postamentide 

ehituseks 

kinnitusmaterjalid 

(skulptuuriosakond)

185.20 

eurot

Projektorite rent ja valgustid 
(galerii Noorus + 

skulptuuriosakond)

Transpordi kulud 30 eurot

Plakatite ning tekstide printimine 20 eurot

Kulud kokku
1083.65 

eurot



11 

 

 

Tabel 2- Lõplik eelarve peale näituse ülespanekut 

 

 

 

  

Töö nimetus

Materjal 1 Materjal 2 Materjal 3 Materjal 4 Lisatarvik

ud

Kulud 

“Laps räägib siis, kui kana 

pissib!”

DVD toorikud 2.49 

eurot (10tk)

Kardinate 

kangas     5 

eurot

Puidumaterjal 

projektori aluse 

jaoks

Projektori 

ja DVD 

mängija 

rent 

7,49 eurot

“Kes kannatab see kaua 

elab.”

Koduvideode 

digitaliseerimine 

(2h) 12.99 kokku: 

51.96 eurot

Kardinate 

kangas     5 

eurot

Kinotoolid 

(Paranduskelder) 

Seinavärv (hall) 

01 l seinavärvi 

rullik 10.31 

eurot

Projektori 

ja DVD 

mängija 

rent 

67.27 

eurot

“Parem karta kui kahetseda.” Vineer 

(sponsoreerib 

Estoply OÜ)

Pajuoksad 

(võsast)

Puidupahtel  0,3l 

ja pahtlilabidas 

2.27 eurot

Köis 5.04 7.31 eurot

“Suu kinni! Süda jahtub ära.” Alginaat: 

Hydrogum LL soft 

Light blue alginaat 

453gr 28 eurot

Dubleerimissili

kon ELITE 

Double 22SH 

1+1kg 66.45 

eurot 

Kriidivärv Chalky-

Chic 100ml 2 

eurot  + Puiduvärv 

0,9l + rullik 10.88 

eurot

Subraduro kips 

25kg 28 eurot + 

kipsipulber 

Raysin 1kg 4.28 

eurot

Kinnitused 

(skulptuuri

osakond) 139.61 

eurot

“Targem annab järele.” Vineer 

(sponsoreerib 

Estoply OÜ)

Mont. Vaht 

makroflex 

750ml 6tk 27.90 

eurot

Savi pulber 25kg 

kott 4tk 23.22 

eurot 

Kaabel, näpitsad, 

pistik, isol. teip, 

pirnipesad(5tk), 

halogeenpirnid 

5tk ning surunupp 

38.94 eurot

Pakketeip 

paberist + 

kuumaliimi

püstol 

8.30 eurot

98.36 

eurot

"Valel on lühikesed jalad." Fotode print 

lõuendile 

MinuPrint OÜ  

(5tk) 265.50 eurot

Akrüülhermetik 

310ml + Liim T-

rex 310g 5.94 

eurot

Kinnitused 

(skulptuuri

osakond)

271.44 

eurot

"Ükski heategu ei jää 

karistamata"

Puidust tool 

(olemas)

Vaarikamoos, 

KÜLLUS, 400 g 

2,89 kokku 8.70 

eurot

Rehavarred 7tk 

20.34 eurot

Laki- ja värvi 

eemaldusgeel 

750ml ning 

lihvalus karukeel 

14 eurot

Epoksükitt 

premium 

30ml 3.09 

eurot

46.13 

eurot

transpordi kulud 50 eurot

kleebiste paberid A4 lehel 8 kleebist 100tk kokku 8 

eurot

Plakati ja tekstide printimine (skulptuuriosakond) paberid kokku 6 

eurot
6

Näituse toit ja jook 2x 1kg kringel 

kokku 24 eurot

joogid kokku 39 

eurot

kolme sorti 

suupisteid (120tk) 

(materjali kulud) 

48 eurot

paberist toidu 

nõud kokku 15 

eurot

pokaalid 

(galerii 

Noorus) 126 eurot

Kulud kokku
779.88 

eurot
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1.5 Toetuste taotlemine 

 

Kuna teadsin, et plaanitava näituse eelarve ületab minu isiklikud investeerimisvõimalused, 

arvestasin, et projekti jaoks tuleb mul toetusi taotleda. Et esitatud projektid oleks edukad, 

viisin end kõigepealt kurssi erinevate asutuste ja fondidega, kes konkreetse näituse eesmärke 

toetavad ning isikunäituste toimumiseks toetusi jagavad. Kokku taotlesin toetust kahest 

asutusest kolmel korral. Igal fondil on omad kriteeriumid ning taotluse tähtajad. Näiteks 

Eesti Kultuurkapitalilt saab toetust taotleda neljal korral aastas: 20. veebruar, 20. mai, 20. 

august ja 20. november. Samuti on üheks võimalikuks taotluskohaks linnavalitsused, kuna 

linnadel on oma toetusfondid kultuuri ja muude projektide läbiviimiseks. Tartu 

Kultuurkapital on asutatud Tartu Linnavolikogu otsusega toetada Tartu linnas avalikes 

huvides toimuvaid erinevaid kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojekte. Enne taotluse 

kirjutamist tutvusin põhjalikult sobiva fondi kodulehega ning nende poolt juba toetust 

saanud projektidega, mis on samuti iga fondi kodulehel olemas. Toetuse taotlemisel tegin 

kindlaks, mis sorti finantseeringut fond jagab. Üldjuhul soovivad kõik fondid taotlusele 

lisatud eelarvet, milles oleks kajastatud ka oma- ja kaasfinantseering. Peale projekti 

valmimist soovivad fondid aruannet, milles on näha, et on järgitud taotlusega koos esitatud 

eelarvet. Näituse “Kodeeritud Mälupildid” tarbeks õnnestus toetust saada Eesti 

Kultuurkapitalilt kahel korral: Tartumaa ekspertgrupilt ning kujutava ja rakenduskunsti 

sihtkapitalilt. Selleks tuli esitada põhjalikud avaldused (Lisad 3 ja 4). 
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1.6 Valitud vanasõnadest teosteni 

 

Projekti raames valmis seitse tööde komplekti: kolm skulptuurikomplekti, kaks 

videoinstallatsiooni, reljeefide komplekt ning viiest maalist koosnev kollektsioon. Ütlused 

ja õpetussõnad, millel näituse tööd põhinevad, on: “Laps räägib siis, kui kana pissib!”; “Kes 

kannatab, see kaua elab”; “Parem karta kui kahetseda”; “Suu kinni, süda jahtub ära”; 

“Targem annab järele”; “Ükski heategu ei jää karistamata”; “Valel on lühikesed jalad”. 

 

 

Esimene installatsioon, “Laps räägib siis, kui kana pissib” kujutab endast projitseeritud 

videot, kus olen kokku monteerinud tuttavate saadetud videoklipid. Kestvus 3.04 minutit. 

 

 

Foto autor: Kristjan Utsal 
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“Kes kannatab, see kaua elab” on installatsioon, kus ruumile on antud kinosaali interjöör 

ning vaataja saab osa lühifilmist, mille aluseks on minu lapsepõlves, 1993 aastal, filmitud 

koduvideo. Kestvus 3.15 minutit. 

 

 

Foto autor: Kristjan Utsal 

 

Reljeef “Suu kinni! Süda jahtub ära”, on miniplastika skulptuuride komplekt (kolm 

komplekti 80x120cm ning üks 15x15cm mõõtudega). 

 

 

Foto autor: Kristjan Utsal  
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Skulptuur “Parem karta kui kahetseda” kujutab endast elusuurust hiire-/ inimlõksu. 

Kasutatud on naturaalseid materjale: pajuoksi, puitu ning köit. 

 

 

Foto autor: Kristjan Utsal 

 

Skulptuur “Targem annab järele” on kineetiline skulptuur savi maastikuga, millel saab 

aktiveerida elektrilise süsteemi abil valguse mängu maastikul. 

 

  

Foto autor: Kristjan Utsal  
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Kolmas skulptuur “Ükski heategu ei jää karistamata” on puidust tool, millele ei küüni tema 

pikkade jalgade tõttu istuma. 

 

 

Foto autor: Kristjan Utsal  
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“Valel on lühikesed jalad” on viie foto reproduktsioon, mille tulemusena valmis maalide 

kollektsioon. Fotod pärinevad minu lapsepõlvest 90ndate algusest. 

 

 

Foto autor Kristjan Utsal 
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1.7 Näituse dokumentatsioon 

 

Näituse dokumentatsiooni loomisel oli oluline teha erinevaid märkmeid kogu projekti 

valmimise jooksul. Suurem osa näitusprojektide jäädvustamisest jääb eelarve kirjapanemise 

ja fotodokumentatsiooni piiresse. Isikunäituse “Kodeeritud Mälupildid” raames kasutan 

erinevaid meediumeid, et projekt saaks põhjalikult jäädvustatud. Dokumenteerimine näituse 

projekti raames on oluline mitmetel põhjustel. Fotod ning videod on heaks materjaliks, 

täiendamaks oma kunstniku portfooliot. Samuti on võimalik pakkuda tänu 360° video 

vaatajale elamust, kui ta ise näitust vaatamas ei saanud käia (lisatud lõputööle USB 

mälupulgal). Projekti protsessi analüüs ning külastajate tagasiside on abiks andmaks 

hinnangu projekti õnnestumisele. Kuna näitus jääb külastajatele avatuks kuni 21.juunini, 

saab kogu projekti analüüsi ning tagasisidet hinnata alles projekti lõpus. Küll aga olen 

lõputöösse lisanud näituse kokkuvõtva arvustuse (Lisa 5), mille autoriks on E- Kunstisalongi 

galerist, TÜ ajaloomagistrant, Kaari Koch. Erinevate tehniliste lahenduste ja projektiga 

seotud otsuste analüüs on abiks järgmise projekti koostamisel ning elluviimisel. 

Järgnevalt olen kirja pannud näituse kirjaliku dokumentatsiooni, mille visuaalne materjal; 

fotod, avaldused ning tabelid asuvad lisades. 

 

Näituse nimi, aeg ja koht: Isikunäitus “Kodeeritud Mälupildid”, Solo exhibition 

“Coded Memory Images”, 25.05.2020–21.06.2020; Lai 35, Tartu. 

Korraldusmeeskond: Gertrud Kinna, Karin Kinna, Urmo Teekivi, Harles Neljand. 

Näituse sihtgrupp: Kunstihuvilised igas vanuses, keda kõnetab kaasaegne kunst ning 

eesti folkloor, vanasõnad ja ütlused. 

Näituse kujundamise lähtekohad ja põhiideed: Tööde inspiratsiooniks on 

vanasõnad/õpetussõnad, mida autor on lapsepõlves korduvalt kuulnud. Huumori ning 

kriitika joon. Vanasõnad, mis autor on sidunud objektidega: „Laps räägib siis, kui kana 

pissib“; „Targem annab järele“; „Suu kinni, süda jahtub ära!“; „Parem karta kui kahetseda“; 

„Ükski heategu ei jää karistamata“; „Kes kannatab, see kaua elab“; „Valel on lühikesed 

jalad“. Näitust luues tuli arvesse võtta Lai 36 ruumide miljööd. 

Näitusel kasutatud tekstiline materjal: Näitust tutvustav tekst, mida iga näituse 

külastaja saab kohapeal lugeda ja soovi korral kaasa võtta. (neli lugu, milleks on autori 

seosed vanasõnadega: „laps räägib siis kui kana pissib“, „valel on lühikesed jalad“, „ükski 
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heategu ei jää karistamata“ ja „parem karta kui kahetseda“ (lugudega saab tutvuda lõputöö 

peatükis: 3. Seitse ütlust, millel isikunäituse teosed põhinevad). 

Eksponaatide nimekiri: 1x4m interaktiivne skulptuur; must-valge videoinstallatsioon 

(3.15 min); viis maali (valge; Urvaste; seatapp; kiigume; pikutame); lõksu skulptuur; 

üleelusuurune tool; videoinstallatsioon (3.04 min); reljeefide komplekt (kolm reljeefi plaati 

mõõdus 1,2x0,8m ja üks 0,15x0,15m plaat). 

Näituse ajakava: kutsetega avamine 25.05.2020 kell 18.00; vastavalt ette 

registreerunutele näituse külastus alates 26.05.2020. E–L (10.00–20.00); näituse maha 

võtmine 22.06.–25.06.2020. 

Eelarve ja tegelikud kulud: Mõlemad tabelid on välja toodud alapeatükis 1.4 Näituse 

eelarve koostamine. 

Kogu näitusega seotud paberimajandus: Galerii Noorus kandideerimisavaldus (Lisa 

1); Eesti Kultuurkapitali toetusele kandideerimisavaldused (Lisad 3 ja 4). 

Näitusega kaasnenud trükised: Näituse plakat (Lisa 7); Müüdavad kleebised näituse 

saalis (Lisa 6). 

Reklaam ja ilmunud pressimaterjal: Reklaam FB ürituse näol ning Kõrgema 

Kunstikooli Pallas pressiteade (Lisa 8); visuaalne reklaam näituse Instagrammi kontol 

CodedMemoryImages. 

Fotodokumentatsioon: (Lisa 9). 

Näituseprojekti toetajad: Eesti Kultuurkapital; Kõrgem Kunstikool Pallas; Estoply 

OÜ; tõlkebüroo Avatar; Paranduskelder; MTÜ Maailma Lood; MinuPrint OÜ; eraisikud: 

Martin Kikkas, Laura Tillo, Raili Parker, Annika Tell, Heili Rungi, Helen Parker, Elisabeth 

Tamm, Jelizaveta Pratkunas, Marit Liik, Joonas Vatter, Sirje Tobijas, Liivi Kikkas, Urmo 

Teekivi. 
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2 VANASÕNAD 

2.1 Vanasõnade olemus 

 

Vanasõnade all mõistetakse rahvasuus käibivat üldistavat lauset ning nad kuuluvad 

rahvaluule lühivormide hulka. Eesti rahvusvaheliselt kuulus vanasõnauurija Arvo Krikmann 

on välja toonud nende ühisosa: lühidus, poeetilisus ja didaktilisus. Ent kõik nimetatud 

tunnused võivad igaüks omaette olla küllaltki laia tähendusega ja neid tuleb mõista mitte 

absoluutsena, vaid suhtelisena. (Hussar, Krikmann, Sarv 1984) 

 Vanasõnu kasutatakse näiteks igapäevase kõne ilmestamiseks, ümbritsevate elu 

nähtuste hindamiseks ja iseloomustamiseks ning kogemuste kokkuvõtteks. Peale igapäevase 

kõne kasutatakse vanasõnu teisteski rahvaluule liikides nagu mõistatused, jutud ja laulud. 

Vanasõnakood on paindlik: mõni vanasõna võib osutuda vitaalseks tänu sellele, et ta 

on lühike ja lööv, kõlab hästi ja jääb hästi mällu. Mõni teine jälle tänu oma metafoorsele 

väärtusele, kolmas puhtsisulisetel põhjustel. Suuresti erinevad võivad olla ka 

traditsioonilisuse piirid ja ulatus. Osa vanasõnu on tuntud olnud üle maa, samal ajal kui mõne 

teise vanasõna levik piirdub ühe murdeala või lausa perekonna, töökollektiivi või 

meeskonnaga. Kogu Eesti teadaolevat vanasõnarepertuaari kaardistades on paika pandud 

põhirajoonid: Põhja- ja Kesk-Eesti, saared, Lääne- ja Edela-Eesti, Lõuna-Eesti. Vanasõnade 

nagu teistegi folkloorižanride leviku ja populaarsuse üle otsustakse olemasolevate 

üleskirjutuste põhjal. (Hussar, Krikmann, Sarv 1984) 

Vikerraadio saates, kus Piret Kriivan intervjueerib Eesti Kirjandusmuuseumi 

vanemteadur Piret Voolaidi, toob Voolaid välja Tervise Arengu Instituudi 

reklaamloosungid, mille eesmärgiks oli inimeste tervislikku toitumist propageerida ning 

millel kindlasti on autor: ei kaalikas kanni kasvata; paprika pihta ei paisuta, porgand põske 

ei punnita jne. Kui üks näide sellest, kuidas tänapäeval uusi ütlusi luuakse on 

reklaamieesmärgil, siis eluvaldkondi, mis mõjutavad uute vanasõnade teket või vanade 

ütluste täiendamist/muutmist on veel. Heaks allikaks on keeleteadlastele internet ning 

ajakirjandus, kus inimesed kasutavad vanasõnu nt poliitiliste teemade arutelus, või pagulaste 

teemat puudutavates diskusioonides, jne. (Voolaid 2016) 

Enamasti arvame ja usume, et vanasõnade kasutajad on pigem vanema generatsiooni 

inimesed. Olen veendunud, et ka noored on aktiivsed vanasõnade kasutajad.  

Seda kinnitab Voolaid Vikerraadio keelesaate intervjuus hea näitega sellest, kuidas 
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tarkus, et ei tasu kiirustada, on aja jooksul muutunud modernsemaks. Näiteks, kui 

vanarahvas kasutas ütlusi „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“; „Kel rutt sel nutt“, siis 

noorte seas on käibel laialt levinud ütlus: „Tark ei torma“. (Voolaid 2016) 

 

2.2 Eesti vanasõnade ajaloost 

 

Mõistmaks vanasõnade tähendusi ning tähtsust kollektiivsele mälule, oli oluline teada ning 

kurssi viia end vanasõnade ajaloo ning tähendustega. Selleks, et tekiks üldine arusaam ning 

info kogum, tutvusin mitmete allikatega. 

Kirjalikke andmeid eestikeelsete vanasõnade kohta leidub juba 16. sajandist, üks 

varasemaid leide pärineb 1587. aastast. Nimelt on Rootsi riigiarhiivis talletatud Hiiumaa 

arvete kirjutaja Lorentz Beckeri soolaarve, mille alla on kirjutatud laused Kui taevas koidab, 

siis talupoeg hobuseid joodab ja Aru, rikkus, igapäev rõõmus. Vanemad vanasõnade 

üleskirjutused leiduvad varasemas eestikeelses kirikukirjanduses (Georg Mülleri jutlustes, 

Heinrich Stahli kirikuraamatutes jm), samuti saksa pastorite rahvuskaaslastest ametivendade 

tarbeks kirjutatud eesti keele grammatikates ja sõnastikes. Esimesi suuri vanasõnade kogusid 

on pastor Heinrich Gösekeni 1660. aastal ilmunud teos “Manuductio ad Linguam 

Oesthonicam” (“Juhatus eesti keele õppimiseks”). See sisaldab 111 vanasõna, sh 

tänapäevani käibivad rahvatarkused: häda ajab härja kaevu sisse; kaua tehtud kaunikene; 

oma silm on kuningas jne. (Voolaid, Järv, Ots 2018: 5–6) 

Käsikirjalistest teostest annavad vanasõnu S. H. Vestringi käsikirjaline eesti-saksa 

sõnaraamat ja Clare sõnaraamat, kummaski leidub üle saja ühiku. Schlegeli reisikirjade V 

köites on 26 vanasõna. Mõned leiduvad Neusi “Eesti rahvalaulude” III köites. Kreutzwaldi 

käsikiri sisaldab 1050 teksti. 1875. aastal avaldas V. Stein eri raamatu 1261 vanasõna ja 

kõnekäänu tekstiga “Üks kubu vanasõnu”, milles on kasutatud Kreutzwaldi käsikirja. 

(Laugaste 1986: 281) 

Oluline vanasõnade allikas on F.J. Wiedemanni teos “Aus dem inneren und äusseren 

Leben der Eshten” (“Eestlaste sise- ja välielust”, 1876). Eesti rikkalikem vanasõnakogum 

asub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis, mis koondab umbes 160 000 

rahvatarkust alates 19. sajandist teisest poolest nüüdisajani välja. (Voolaid, Järv, Ots 2018: 

6)  
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3 SEITSE ÜTLUST, MILLEL ISIKUNÄITUSE TEOSED 

PÕHINEVAD 

 

3.1 Autori seos vanasõnaga “Laps räägib siis, kui kana pissib!” 

 

Mäletan, et lapsena oli palju olulisi mõtteid ja küsimusi, mis vajasid suurte inimestega 

jagamist. Tihti langesid need muidugi kokku ajaga, kui täiskasvanud omavahel jutustasid 

ning kohvitasid. Seda tuli ette kas siis lihtsalt külaskäikudel või sünnipäevadel. Sageli oli 

kellegi ema või vanaema, kes lausus noomivalt: “Laps räägib siis, kui kana pissib!”. Täitsa 

alguses ei saanud ma aru, mis imelikku juttu need suured inimesed ajavad ja pidasin seda 

lihtsalt naljaks. Kuna olen aga maal kasvanud laps, sain ruttu aru, et kanad ju ei pissigi. See 

aga ajas veel rohkem segadusse ja tekitaks küsimuse: “Aga kunas siis mina rääkida saan?”, 

“Miks kanad ei pissi?”, “Miks mina saan alles siis rääkida, kui kana pissib?” jne. Selle peale 

küsis ühel koosistumisel vanaema üllatunud: “Gertrud, oled sa ikka kindel, et kanad ei 

pissi?” Kuna minu lapselik seikluste ning avastuste himu sai jälle toidetud, tuli minna kanu 

uurima. Kõik olid võitnud: täiskasvanud said vaikuse aja, et rääkida suurte inimeste juttu 

ning minul oli tegemist kanade uurimisekspeditsiooniga. 

 

“Laps räägib siis, kui kana kuseb!” (EV 5531) 

 

Laps olgu vait, tema jutt ei huvita kedagi. Viisakas laps vaikib ja ei sega suurte jutule vahele. 

Eesti Rahvaluule Arhiivist pärinevad näiteks L. Villenthali seletus Nissi kihelkonnast: 

„Öeldakse lapsele, kui ei taheta, et ta end vanemate inimeste vahele topiks“ (EV II: 104) 

ning E. Poomi kommentaar Rapla või Märjamaa kihelkonnast: „Öeldi tütarlastele, kes 

püüdsid vanainimeste jutu sekka rääkida“. (EV II: 103) 

Kirjanik Andrus Kivirähk on kasutanud eesti lastekasvatuses klassikaks saanud ütlust 

novellis: “Laps ja kana” (2012), seal hakkab kana tõepoolest pissile ja kaua vaikinud poisike 

Jaanus peab sisuka loengu filosoofiast, mis kestab küll ainult nii kaua, kuni kanal 

asjatoimetus valmis. (Voolaid, Järv, Ots 2018: 168) 
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3.2 Autori seos vanasõnaga “Kes kannatab, see kaua elab.” 

 

Kui praegu tunduvad nädalad, kuud ja aastad mööduvat pigem kiiresti, siis lapsena tundus, 

et aeg ei tahagi edasi minna. Tihti küsisin endalt, et kunas see lumi juba maha tuleb, kaua 

veel koolis käima peab, kas söök on juba valmis, kaua veel selles järjekorras seisma peab, 

miks me juba ei lähe jne. Miks see nii on? Arvan, et välja toodud aja kulgemise fenomen on 

suuresti seotud meie vanuse, vastuvõetava informatsiooni ning taju 

operatsioonisüsteemidega. Maria Tamm, kes andis intervjuu Postimehele oma doktoritöö 

teema – inimese sisemine kella kohta, proovib seletada, kuidas me aega tajume ning millest 

see sõltub. 

“Tihtipeale ütlevad keskealised inimesed, et vananedes läheb aeg väga kiirelt mööda. 

Tegelikult hinnatakse olemasoleva aja kulgu mineviku põhjal. Nad mõtlevad ajale tagasi. 

Inimesele tundub aeg kiiresti õhtusse minevat, kui ta teeb selle päeva jooksul palju. 

Möödunut hinnates näevad inimesed, et esiteks on palju aega möödunud ja perspektiiv on 

teine. Kui me oleme laps, siis on kõik asjad uued, me õpime pidevalt uusi asju juurde, iga 

sündmus on unikaalne ja see on meile põnev. Me suudame neid sündmusi ka paremini 

eristada, kuna ajavahemik tagasivaatamiseks ja meenutamiseks on proportsionaalselt lühem. 

Kuna sündmusi tundub olevat palju, tundub ka lapsepõlv väga pika ja sisuka perioodina. 

Vanema inimese jaoks ei ole enam kuigi palju uut ja igapäevased tööülesanded on tunduvad 

sarnasemad. Kuna tundub, et sündmusi on vähem, siis tundub ka, et aeg liigub kiiremini.”. 

(Niitra 2014) 

 

“Kes kannatab see kaua elab.” (EV 3174) 

 

Manitsus tagasihoidlikusele ja vaoshoitusele. Laiuse kihelkonnast on pikem seletus (1937): 

“Seda öeldakse inimese kohta, kes väga rabeleb ja tööga ennast üleliia tapab, see sureb ruttu 

ära. Kes kannatlik on ja pika meelega tööd teeb, see saab tööd kõik korralikult ära tehtud ja 

ei riku oma tervist ega sure enneaegu. Seda öeldi ennemalt nalja- kui tõepärast. Sellega 

sunniti inimest kannatama, aga mitte väga käremeelne ega äge olema. Seda meie poolt 

tarvitati suuremalt jaolt lastele ütlemiseks. Kui lapsed hädisevad söögi juures, tahavad ruttu 

süüa saada. Ka muidu kannatamatult üles peavad end.”. (Voolaid, Järv, Ots 2018: 107) 
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3.3 Autori seos vanasõnaga “Parem karta kui kahetseda.” 

 

Vanasõna mõistmiseks tuleb ajas viisteist aastat tagasi minna. Olin siis Kääpa Põhikooli 

viienda klassi õpilane ning maal elamine ja väljas endale tegevuse leidmine polnud mingi 

probleem. Õnneks polnud me õega, kes on minust kaks aastat noorem, ainukesed noored 

meie külas. Peitust, trihvaad ja mädamuna mängisime samavanuste naabripoistega. Nendega 

koos sai ka erinevaid pättusi korda saadetud. Alljärgnev mälupilt räägib sellest, kuidas 

vanemate ja vanavanemate õpetusväljend: „parem karta kui kahetseda“ meist mööda läks 

ning suure pahanduse kaela tõi. Oli viljakoristuskuu ning väljas oli soe ja lämbe. Otsustasime 

naabripoistega põllu serva mängima minna oma tavapärasesse ronimiskohta, kivihunniku 

juurde. Põld polnud suur, ligikaudu üheksa hektarit. Kuid põlluservast avanes hea vaade 

metsale, kus võis tihti kohata loomi liikumas. Loomadest me täna ei hoolinud, sest 

naabripoisil olid kaasas tikud. Mängisime vanadest filmidest ärimehi ja proovisime 

kuivanud viljakõrsi suitsetada. Ühel hetkel tekkis idee, et võiks teha väikse lõkke. Sellise 

pisikese, et kui vaja, saame jalgadega ära kustutada. Minu õde ning üks naabripoistest 

arvasid, et see on eriti nõme mõte ning ei viitsinud enam põlluserval passida. Lõpuks jäimegi 

mina ja noorem naabripoiss kivihunniku juurde kahekesi. Mina ei andnud alla oma mõttest, 

et väike lõke pole ju midagi hullu. Olin juba pikemat aega teadlik, et ma meeldin meie 

naabripoisile ning laususin manipuleerivad sõnad: „No kui sa ei julge, siis ma võin üksi ka 

lõket teha.“ Selle peale lükkas naabripoiss nina püsti ning ütles, et teeme ära. Meisterdasime 

viljakõrtest väikse kuhja ja naabripoiss tõmbaski tikku. Polnud midagi hullu, kõigest pisike 

lõke. Siis aga tundus, et nüüd on aeg tehtud lõke kustutada. Mida aga ei juhtunud, oli lõkke 

kustumine. Vastupidi. Meie jalad olid trampimisest ja põlemissöest mustaks tõmbunud ning 

tuli levis aina edasi. Naabripoiss jooksis suurest hirmust teises suunas järve poole ning mina 

jäin üksi põllu serva teeäärde seisma. Pisarad voolasid mööda põski ning pea oli mõtetest 

tühi. Varsti olid kohal naabrid luudade ja rehadega. Ei läinud ka kaua, kui meie küla 

vabatahtlikud pritsumehed platsis olid. Tuli aga aina levis, ning mina seisin tardunult 

teeääres ning nutsin. Kogu see jama tundus igavik, ning ma lihtsalt soovisin, et ema juba 

koju jõuaks. Lugu lõppes sellega, et tuli sai kustutatud enne metsa ning tuli välja, et vili oli 

paar päeva tagasi just koristatud. Mina ja naabripoiss jäime karistuseks koduaresti. See lugu 

jääb mulle eluks ajaks meelde kui õppetund, et tuli ei ole mänguasi ning et parem on karta, 

kui hiljem kahetseda. 
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“Parem karta kui kahetseda.” (EV 3273) 

 

Parem ette vaadata, läbi mõelda, karta, loobuda, peatuda, kui pärast kahetseda, kahju saada. 

Paistu kihelkonnast on selgituseks kirjeldatud (1946): “Tuleb olla ettevaatlik.” Hanila 

kihelkonnast (1969): “Kahatsemine oo kõige hullem asi. Kui inimene isi teeb rumalaste, et 

pärast takkajärele kahatsema piab. Siis oo parem karta ja mitte valeste tiha.”. (Voolaid, Järv, 

Ots 2018: 224) 

Diplomitöö autori sünnikohast, Urvaste kihelkonnast, on pärit ütlus: “Paremb ette 

pelädä ku perrä kahida”. Põlva kihelkonnast pärineb lühike ja konkreetne soovitus: „Kes 

kardab, see ei kahetse millalgist.”. (EV I: 603) 

Eesti Rahvaluule Arhiivis on tegu väga populaarse vanasõnaga, millest on Eestist 185 

rahvaehtsat üleskirjutust. (EV I: 602) 

 

3.4 Autori seos ütlusega “Suu kinni, süda jahtub ära!” 

 

Kõnekäändu “Suu kinni, süda jahtub ära” olen ilmselt näituse ütlustest kõige enam kuulnud. 

2019 aasta suvel selgus ka põhjus, miks mulle seda nii tihti korrutatud on. Esmalt tuleb 

tõdeda, et kõige suuremates kasutajateks on olnud minu ema ja vanaema, kes on alati 

pidanud lugu kombelisest ja viisakast käitumisest. Mäletan tihti põhjendusi: “Daamil ei sobi 

niimoodi suu töllakil jõllitada!” ja “Nii ei ole viisakas!”. Mina aga ei osanud vastata, miks 

mul suu pidevalt kahti on. Lihtsalt nii on mugavam. Keskkooli ja ülikooli aastateks olin juba 

ära harjunud ning arvasin, et see on lihtsalt nõme harjumus, mille pean välja juurima. Kogu 

lapsepõlve müsteerium sai aga põhjendatud ja lahenduse elmise aasta suvel, kui nina-, kõrva- 

ja kurguarsti juures selgus, et ühest ninasõõrmest ei käi õhk piisavalt läbi. Pika allergia 

tagajärel oli hingamisteed takistama hakanud polüüp, mis tuli opereerida. Paranesin kiirelt 

ning peatselt sain jälle läbi nina hingata. Peale operatsiooni on endiselt vahest harjumus 

pigem suu kaudu hingata, kuid teadvustamine aitab kaasa uue harjumuse loomisele. Ning 

mis on eriti tore: ütlust “Suu kinni, süda jahtub ära!” pole minu kõrvad pidanud enam ammu 

kuulma. 
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“Suu kinni, süda jahtub ära!” 

 

Suu kinni, süda jahtub ära pole vanasõna, vaid kõnekäänd. Oma vormilt on kõnekäänd 

mõnevõrra ligidane vanasõnadele, ometi sisult ja funktsioonilt erinev. Kõnekäänd annab 

lühidalt, piltlikult, poeetilises vormis mingi olukorra, nähtuse, eseme või omaduse 

iseloomustuse, erineb vanasõnast selle poolest, et teda pole võimalik mõista lahus kontekstist 

ning ei moodusta iseseisvat žanri (kuigi võib olla terviklause). (Laugaste 1965: 290)

 Väljend “Suu kinni, süda jahtub ära” on registreeritud eesti kõnekäändude 

akadeemilises väljaandes omaette kõnekäänutüübina ning selle alla on paigutatud rohkesti 

erinevates variatsioonides ning murretes sõnastusi: hoia suu kinni, heng jahtub ärä; oja suu 

kinni, muidu süda jahub ee; panõ suu kinni, süä jahtuss är; suu pitsite kinni, muidu söä lahtub 

ärä; pane suu kinni, süda jahtub ära või tuleb tuuletõmbus alumise otsa kaudu; piä suu kindi, 

muedu sjõtt jahtub ää jne. (Ekk I 2020: 178) 

 

3.5 Autori seos vanasõnaga “Targem annab järele.” 

 

Tuntud ütluse tihe kasutus ema, vanaema ja isa poolt on tingitud ilmselt tõsiasjast, et minu 

perekonda kuuluvad minust kümme aastat nooremad vennad ning kaks aastat noorem õde. 

Eks ikka kipub nii olema, et kõige vanem laps on justkui “tanki pandud” ning sellest 

tulenevalt olen alati pidanud eeskujuks olema. Mäletan olukorda, kus ema sattus peale  minu 

ning minust kaks aastat noorema, kuueaastase õe vaidlusele: kellel on eesõigus poe uksest 

enne sisse minna. Mina muidugi õigustasin end väitega: “Vanematel on eesõigus”, mille 

peale õde hakkas jalgu trampima ning hoidis ukselingist kinni, nii et keegi ei pääseks sisse 

ega välja. Mina olin aga kiuslik ja tahtsin olukorras peale jääda. Poe ukseni jõudes palus ema 

meil vaidlemise ja ukse blokeerimise lõpetada. Algas õega võidu seletamine, et kes peaks 

uksest enne sisse saama. Enne kui jõudsime oma õigustustega lõpuni, lausus ema, vaadates 

mulle rahustavalt otsa: Ole hea ja lase õel siis esimesena poodi minna.” Mina aga jonnakalt: 

“Ei! Mina olin enne siin ukse juures, et miks ma peaks.” Selle peale oskas ema kohe seletada: 

“Kas sa siis ei tea sellist vanarahva tarkust, et targem annab järele!? Ole sina targem ja anna 

järele. Sellega näitad sa oma suureks saamise tarkust ja seda, et tegelikult pole üldse oluline, 

kumb teist esimesena poodi saab. Lõpuks läheme me sinna ju kõik.” Selline seletus mulle 

sobis, ning seekord sai esimesena poodi siseneda õde. 
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“Targem annab järele.” (EV 11629) 

 

Ütlusel „Targem annab järele“ on eesti rahvaluule arhiivi andmetel 86 erinevat varianti. 

Näiteks Nõo kihelkonnast on ülesmärgitud õpetus: „Tark jätab järgi.“ Lõuna-Eestis, Räpina 

kihelkonnas kõlaks õpetus: „Kumb targem, tuu and perra.“. (EV III: 273) 

Järeleandliku loomuga inimene pälvib austust. See tuntud vanasõna esineb ka Eestis 

1990. aastatel suure populaarsuse omandanud blondiiniküsimuste vastustena: “Miks sein 

ümber kukub, kui blondiin sellele toetub? Targem anna järele.” Nõukogudeaegsete naljade 

hulgas esineb sama vanasõna edukalt rumala miilitsa küsimuse vastuses: “Miks põrand 

naksub, kui miilits käib? Targem annab järele.”. (Voolaid, Järv, Ots 2018: 265) 

 

3.6 Autori seos vanasõnaga “Ükski heategu ei jää karistamata.” 

 

Ütlust „Ükski heategu ei jää karistamata” kasutab minu ema väga hästi ilmestamaks 

omaenda tegutsemist ning tekkinud olukorda. Kui olin veel päris pisike – kolme-aastane, 

elasime perega talumajas Urvastes ning meil oli mitmeid erinevaid taluloomi, kelle eest ema 

hoolt kandis. Ühel pühapäeva hommikul, enne loomade talitamist, küpsetas ema pannkooke. 

Kuna mina veel magasin, otsustas ema välja talutöid tegema minna. Möödus paarkümmend 

minutit, kui ema tuli tuppa, et kontrollida, kas olen juba ärganud. Köögis oli vaikne. 

Tagatoast kostis jõbinat ja asjatamist, mille peale ema kontrollima tuli, et kas minuga on 

kõik ikka hästi. Ja siis avanes alles vaatepilt. Istusin vana tammepuidust kummuti kõrval, 

vaarikamoosi purk käes, ning lasin kätel minna. Olin suutnud juba kahe mööblieseme jalad 

ning kapinupud moosiga võõbata. Emal läks tunde, et sooja veega määritud moos lahti 

leotada. Aastaid hiljem, kui ema seda lugu mulle rääkis, lausus ta: „Eks see ole ikka nii, et 

ükski heategu ei jää karistamata”. 

 

“Ükski heategu ei jää karistamata.” 

 

Tegemist ei ole eesti traditsioonilise vanasõnaga. Ütlus on pigem lendlause ingliskeelsest 

väljendist “no good deed goes unpunished” ning on omistatud erinevatele autorite. 

Nimetatud ütluse autor pole teada, kuid seda on kõige enam seostatud filmirežissööri Billy 
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Wilder´i ja kirjanik Oscar Wilde´iga. Tegemist on pilkava kommentaariga abistajate pihta, 

vihjates paradoksile: kes aitab teisi on oma abivalmiduse tõttu hukule määratud ning saab 

kannatuse osaliseks. Näiteks on Ameerika Ühendriikide Yale Ülikool oma väljaandes 

“Kaasaegsete vanasõnade sõnastik“ („The Dictionary of Modern Proverbs”) toonud kirjanik 

Nigel Reesi näite, aastast 1995: vanasõna “ükski heategu ei jää karistamata” võib pärineda 

moralistlikul ütlusel “halb tegu ei jää karistamata” (“No bad deed goes (remains) 

unpunished”). Samuti peetakse seda täiustatud versiooniks vanale ütlusele “voorus on tema 

enda karistus” (“Virtue is its own punishment”). (Doyle, Mieder, Shapiro 2012: 52) 

 

3.7 Autori seos vanasõnaga “Valel on lühikesed jalad.” 

 

Alguses olid valel pikad jalad. Kuid ühel kevadel kõik muutus. Aasta oli siis 2002 ning olin 

juba lõpetamas teist klassi. Samal ajal õppisin ka teist aastat Võru Muusikakoolis. 

Mõningatel õhtutel olin kas väga väsinud või sootuks unustanud, et järgmisel päeval leiab 

aset klaverieriala tund. Algas plaan A. Esialgu käisin ka ilma kodus harjutamata tundides, 

uskudes, et ega õpetaja ju midagi tähele ei pane. Lõpuks aga sain harjutamata nootidega 

tundi ilmumise eest pahandada. Kasutusele tuli plaan B. Peale põhikooli tunde tuli mul ise 

sõita bussiga linna muusikakooli. Lahendus oli lihtne ja loogiline: ma pean bussist maha 

jääma. Ja ma jäingi. Päris palju kordi. Kaua mul see lõbu ei kestnud, sest muusikakooli 

õpetaja võttis ühendust mu emaga, et uurida, kas olen ehk haigeks jäänud. Haige ma ei olnud 

ning koju jõudes ootas ema mind köögis, uurides, kuidas mul muusikakoolis läks. Mina 

muidugi vastasin, et hästi ja et pean veel noote harjutama. Nüüd enam ema ei keerutanud ja 

küsis otse: “Palun ära valeta, kus sa tegelikult olid?” Sain aru, et ema on õpetajaga suhelnud 

ning nüüd tuleb olla aus. Vastasin siis arglikult, et jäin bussist maha. Selle vastuse peale 

polnud ema samuti rahul ning lausus süüdistavalt ning üllatunult: “Oled bussist maha jäänud 

viimased neli korda?” Ohkasin ja seletasin: “Tegelikult oli nii, et ma ei julgenud klaveritundi 

minna, kuna polnud tunniks piisavalt harjutanud. Sellepärast jätsin ma ennast ise bussist 

maha, kõndides koolimaja ja bussipeatuse vahelt niikaua, kui buss peatusest mööda sõitis.” 

Ema naeratas ning lausus õpetlikult: “Ma ju teadsin. Valel on lühikesed jalad”.  



29 

 

“Valel on lühikesed jalad.” (EV 13249) 

 

Vale tuleb kohe välja, saab ruttu avalikuks, valega kaugele ei jõua, püüa ikka õiglusega elus 

läbi saada. Otepää kihelkonnast pärineb pikem seletus (1939): “Võlsil omma lühikese jala 

(võlsile saias ruttu jälile, kuna ta ei jõvva lühikeste jalgu peräst nii ruttu iist ärä pagõda, kuna 

tõel omma parembä jala)”. See vanasõna esineb ka mõne naljaküsimuse vastusena: “Kuidas 

eristada Vale-Dimitrit õigest Dimitrist?” – “Valel on lühikesed jalad”. (Voolaid, Järv, Ots 

2018: 283) 
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KOKKUVÕTE 

 

Diplomitöö praktiline väljund, isikunäitus „Kodeeritud Mälupildid“, avati 25. mai 2020. 

Näituseprojekti paberimajanduse etappidest tundsin enesearengut kõige enam eelarve 

koostamisel ning toetuse taotluste kirjutamisel. Eelarve tabelite loomisel sai kiiresti selgeks, 

et enne selle koostamist tuleb end põhjalikult kurssi viia erinevate hinnavahemike ja vajalike 

materjalide maksumustega. Ka toetuste taotlemisega polnud ma varem kokku puutunud ning 

avalduste täitmine ning aruannete esitamine on kindlasti kasuks edaspidiste projektide 

elluviimisel. 

Praktilises tööprotsessis osutus väljakutseks riigis kehtestatud eriolukorrast tingitud 

näituse aja, plaani ja toimumise koha muutumine. Kuna näituseks leitud hoone, Tartu, Lai 

36 ruumide puhul pole tegemist klassikalise galeriiga, tuli mul täiesti nullist läbi mõelda 

näituse installeerimiseks olulised detailid: video ruumide jaoks tuli ise õmmelda kardinad; 

meisterdada projektoritele kinnitused; jõuda kokkuleppele omanikega maalide ja reljeefide 

kinnitussüsteemide osas, kuna tegemist on muinsuskaitse all oleva hoonega; planeerida oma 

aega, et organiseerida soovijatele näituse külastamise võimalus jne. Samuti osutus oluliseks 

kogu mulje mõjutajaks hoone interjöör. Pean tõdema, et kuigi tuli läbi mõelda materjalide 

ja värvitoonide kasutused, ei tulnud mul oma ideid täielikult muuta, vaid ainult kohandada. 

Uurides mulle lapsepõlvest kummitama jäänud ütluste kohta erinevatest allikatest, sain 

tervikliku ülevaate nende ajaloost ning tähendustest. Et aga tekiks parem arusaam neid ütlusi 

mulle korrutatud põhjustest, tuli enda ja vanematelt kuuldud mälestuste põhjal kirjutada 

seostatud lood valitud ütlustega. Kogu see protsess osutus meeldivaks ning nostalgiliseks. 

Lõpetuseks tuleb tõdeda, et olen õnnelik, kuna jäin endale kindlaks ning vaatamata 

tekkinud eriolukorrale riigis viisin oma isikunäituse projekti lõpule. Et kogu nähtud vaev ja 

pingutused ei lõppeks praeguse isikunäitusega, pean oluliseks mõelda samm edasi ning leida 

tulevasi ühisnäitusi, festivale või ka lihtsalt galeriiruume, kus teosed võiksid taaskord 

vaatajateni jõuda. 
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SUMMARY 

The aim of my thesis was to create a solo exhibition called Coded Memory Images and 

therefore research the concept themes. The exhibition is based on the sayings and proverbs 

of my childhood that have stayed with me the most. The initial impulse for the works comes 

from folk sayings. Old sayings and proverbs are part of our cultural identity. Because of this, 

I feel that it is important to knowingly approach the formation of one's ideology by getting 

to know different forms of Estonian folklore, their meanings, context of use and history. The 

theme of the solo exhibition has the potential to speak to a lot of visitors since our daily lives 

incorporate different genres of folklore. A total of seven sets of works were created for the 

exhibition: two video installations titled The Child Can Speak When the Chicken Piss and 

Good Things Come to Those Who Wait; a collection of five paintings titled A Lie Has No 

Legs; a set of reliefs titled Close Your Mouth or Your Heart Will Cool Down; and three 

sculptures titled Better Safe Than Sorry, No Good Deed Goes Unpunished and The Wiser 

Gives In. 

Initially, the exhibition was supposed to open in Gallery Noorus, but after the state of 

emergency was established in Estonia, it became difficult to find another venue for the 

exhibition. The building at Lai 36 has great value when it comes to the architecture of Tartu 

and I am honoured to present my solo exhibition in the rooms on the second floor of the 

building. 

The theoretical part is divided into two main parts. The purpose of the first part is to 

give an overview of the important stages of the exhibition project through personal 

experience. For that purpose, I have compiled a detailed exhibition outline which includes 

the creation of the concept, the technical descriptions of the works, drafting the budget, 

applying for fund grants and documentation. In order to have a complete overview of the 

exhibition it was important to record it on video and in photos. An important aspect of every 

project is analysis and feedback, but given that the exhibition will remain open until 21 June, 

such analysis and conclusions about the exhibition are not included in the documentation. 

The second part of the thesis introduces readers to the background of the concept 

through the history, meanings and use of the sayings and proverbs selected for the exhibition 

based on personal experience and academic resources. In order to familiarise myself with 

the topic I read different publications on Estonian as well as foreign folklore and examined 

the database of the Estonian Folklore Archives. 



32 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

Doyle, Char; Mieder, Wolfgang; Shapiro, Fred R. 2012. The Dictionary of Modern 

Proverbs. New Haven: Yale University Press. 

Ekk I 2020, Ekk II 2020 = Eesti kõnekäänud I–II. (Monumenta Estoniae Antiquae VII). 

Koost. Asta Õim, Katre Õim. Tartu: EKM Teaduskirjastus. 

EV = Eesti vanasõnad I–IV. (Monumenta Estoniae Antiquae III). Toim. Arvo Krikmann, 

Ingrid Sarv. Tallinn 1980–1988. Veebiväljaanne 2016. Tartu: EKM Teaduskirjastus 

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/evs/ 

Hussar, Annika, Krikmann, Arvo, Sarv, Ingrid 1984. Vanasõnaraamat. Tallinn: Eesti 

Raamat. 

Laugaste, Eduard 1986. Eesti rahvaluule. Tallinn: Valgus. 

Normann, E. (1955). Valmik Eesti vanasõnu. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus. 

Kirkmann, Arvo 1997. Sissevaateid folkloori lühivormidesse. Tartu: Ülikooli Kirjastus. 

Niitra, Nils 2014. Teadlane selgitab: mis paneb meie sisemise kella kiiremini tiksuma. – 

Postimees, 6.10. https://heureka.postimees.ee/2943979/teadlane-selgitab-mis-paneb-meie-

sisemise-kella-kiiremini-tiksuma 

Talvistu, Enriko 2019. Lai 35 Tartu hoone tänavaväärse mahu restaureerimise 

Muinsuskaitse eritingimused. Tartu: Maverik OÜ 

Voolaid, Piret 2016. Vikerraadio keelesaade: Vanasõnad. Intervjueeris Piret Kriivan. 

Tallinn, 26. veebruar. 

Voolaid, Piret, Järv, Risto, Ots, Loone 2018. Kes otsib, see leiab: 1111 eesti vanasõna 

selgituste ja kommentaaridega. Tallinn: Rahva Raamat. 

Üprus, Helmi 1965. Ehitusmälestis Tartus, Mitšurini tn. 36. Ajalooline kirjutis. Tallinn: 

Teaduslik Restaureerimise Töökoda. Loetud 09.05.2020, allikas Kultuurimälestiste riiklik 

register: 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=4194 

  

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/evs/
https://heureka.postimees.ee/2943979/teadlane-selgitab-mis-paneb-meie-sisemise-kella-kiiremini-tiksuma
https://heureka.postimees.ee/2943979/teadlane-selgitab-mis-paneb-meie-sisemise-kella-kiiremini-tiksuma
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=4194


33 

 

LISAD 

 

Lisa 1. Nooruse galerii näituse pinnale kandideerimise avaldus  

 

KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS GALERII NOORUS TAOTLUSVORM  

perioodiks september 2019 – mai 2020 

näituse kestvus 4 nädalat 

registreerimisnr 

saabumise kuupäev 

läbivaatamise kuupäev 

vastu võetud / tagasi lükatud  

1. Taotleja andmed 

ERAISIK 

eesnimi: 

Gertrud 

perekonnanimi: 

Kinna

sünniaeg: 21.10.1992  

postiaadress: Puiestee 22, Tartu, Tartumaa  

e-post: gertrudkinna92@gmail.com  

  

2. Kuraatori nimi, telefon ja e-posti aadress: Olger Lehtsaar 

3. Kujundaja nimi: Gertrud Kinna

 

4. Ülevaade varasemast näitusetegevusest   

2017    "PUHDISTUS"   

(Galleria Päivölän Gellaria)  

2017    "Maniakaalsed rütmid"   

(TKK Skulptuur I)  

2017   “Kujutatud Lood”   

(Aparaaditehase Rõdugalerii)  

2019   “Encode/store/recall/retain”   
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(Pinto Leite Palee, Portugal)  

5. Näituse plaanitav aeg (kuu, aasta)  

 Detsember 2019  

   

6. Näituse ruumivajadus (I korrus ja/või keldriruumid) Kasutusse läheksid kõik 

keldriruumid.  

  

7. Pealkiri eesti ja inglise keeles  

“Kodeeritud Mälupildid” ing.k.  “Coded Memory Images” 

 

 

8. Näituse kontseptsioon ja sisuline kirjeldus  

  

Muutusi meie ümber on raske kontrollida, kui me ei mõista, mis meie ümber toimub. 

Kontrolli saab omada millegi üle, mida tuntakse? Kas see, mida arvame tundvat, on piisav 

teadmine, muutuste kontrollimises? Kas on vaja üldse kõike kontrollida, mõista, teada? 

Kui paljud inimesed viibivad iseenda ideoloogiast ähmastatud maailmas, teadmatuses 

maailma toimimises? Kui paljud meist teevad teadlikke otsuseid ja valikuid: olla ärkvel, olla 

teadlik? Miks me midagi usume ja kuidas see meid alateadlikult mõjutab? 

Kas adume, et meie ideoloogia kujunemist on mõjutanud meid ümbritsevad inimesed? Ja 

kui, siis mil määral? 

Kas mäletad lapsepõlvest ütlusi, mis endiselt mõnes konkreetses situatsioonis kellegi huulilt 

kuuldavale tulevad: "Valel on lühikesed jalad", "Laps räägib siis, kui kana pissib", "Targem 

annab järele"? Mälupildid, mis tulenevad lapsepõlve õpetussõnadest või manitsustest, 

kõlavad nüüd eriti tobeda ja isegi solvavana. Kas need õpetussõnad ja ütlused - mida 

kuulsime lapseeas sadu kordi, enne, kui mõistsime kuuldu sisu - mõjutavad meid täna? 

Näituse keskmeks on mulle lapsepõlvest kummitama jäänud kindlaks kujunenud väljendid 

ja õpetussõnad. 

Läbi huumori ja kriitika prisma toon tagasi loodud mälestused ja seon need füüsiliste 

objektidega. Usun, et see on üks võimalustest oma programmeeringut muuta. Kas võib olla 

nii, et see ongi rituaal, kus läbi lapsepõlve mälestuste manifesteerimise saan jälle vabaks? 

Näituse tööde tehniline kirjeldus: 
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Antud projekti raames valmib seitse tööde komplekti. Neli skulptuuri komplekti. Kaks 

installatsiooni ning reljeefide komplekt. Ning plaanis on ka eksponeerida kataloogi, mis 

sisaldavad pilte tööde protsessist ning tööde sisulist kirjeldust. Ütlused ja õpetussõnad, millel 

mu tööd põhinevad on: “Laps räägib siis, kui kana pissib!”, “Kes kannatab see kaua elab”, 

“Parem karta kui kahetseda”, “Suu kinni! Süda jahtub ära”, “Targem annab järele”, “Valel 

on lühikesed jalad”, “Suur tükk ajab suu lõhki”. 

Esimene installatsioon, “Laps räägib siis, kui kana pissib”, koosneb kineetilisest skulptuurist 

ning projitseeritud videost. 

Teises installatsioonis, “Suu kinni, süda jahtub ära” on tähtis osa valgusel, helil ning 

skulptuuril. Kus peamiseks materjaliks on paber. 

“Kes kannatab see kaua elab” on kuuest reljeefist koosnev töö, kus reljeefid on sulatatud 

suhkru karamellist. Mis kujutavad erinevaid miimikaid, kus nägu on vastu “klaasi” surutud. 

Mõõtmetelt A4 ja A3 suurused. 

“Parem karta kui kahetseda” tööde komplekti kuulub kümme sääse skulptuuri, mis erinevad 

üksteisest nii materjali valiku kui ka mõõtmete poolest. 

Skulptuur, “Targem annab järele”, koosneb vanadest padrunikestadest, mis kujutavad kahte, 

üksteisest kinni hoidvat kätt. 

“Valel on lühikesed jalad” on skulptuur, kus suhkrukaramellist raamatu lehtede vahele on 

sulatatud poetšekid. Läbikumava raamatu mõõtmeks on A4. 

Skulptuur, “Suur tükk ajab suu lõhki”, kujutab kunsthammastega kaetud mehe portreed. 

 

9. Miks peaks Pallas seda näitust eksponeerima? Sihtgrupp? 

Olen Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuri eriala kolmanda aasta tudeng, ning usun, 

et antud näitus on heaks võimaluseks neljanda aasta õpingutel end nähtavaks teha ning 

“pildil hoida”. Samuti tunnen, et mind kõnetavate vanarahva ütluste ja õpetussõnade teema 

on meile kõigile tuttav, iseasi, kui palju me sellesse süveneme. Usun, et paljud eri vanuses 

vaatajad saaksid end seostada antud teemaga. Sellest tulenevalt on antud näituse sihtgrupp 

lai: koolilastest kuni eakamate kodanikeni. Õpetussõnad ja rahvapärased ütlused on osa meie 

kultuurist ja identiteedist. Antud näituse eesmärk on korraks peatuda ja mõelda, kas ja mil 

määral, minu ja ka näitusekülastajate lapsepõlves või nooruseeas kuuldud õpetussõnad, 

mõjutavad ja vormivad meie ideoloogiat. 
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10. Kas näitust on varem mujal eksponeeritud või on kavas seda hiljem mujal 

eksponeerida? Kui jah, siis kus ja millal? 

Näitust pole varasemalt eksponeeritud. 

 

11. Võimalusel lisada illustreerivaid materjale näituse kohta. 

 

Reljeefide komplekti, “Kes kannatab, see kaua elab”, esimene prototüüp (klaasist) 
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Skulptuuri, “Targem annab järele”, idee visand. 

 

 





Lisa 2. Lai 36 hoone ajalugu ja kultuuriline tähtsus 

 

Lai 36 (varasema numbriga 162) rentis 1755 Jaani kiriku käest kammerjunkur Heinrich v. 

Liphardt õigusega sinna maja ehitada ja siis ära osta, mida see ka 1759 tegi, seega ehitati 

kivimaja selles vahemikus. Järgmine omanik kindralmajor Daniel Guillemotte v. Villebois 

müüb hoone 1772 kaardiväekornet Reinhold Dietrich v. Rennenkampfile. 1775. aastal, peale 

suurt tulekahjupõlengut, võtab perekond plaani teha taastustöid (Talvistu 2019: 3). 

Uue maja ehitamine jääb 80ndatesse. 1786. aastast pärinevatel andmetel oli siis maja 

ehitanud Carolina von Rennenkampf, kes aga kinnisvara juba 1803. aastal müüs kindral von 

Knorringi´le. Kindral Knorring´i järglaste kätte jäi maja enam kui sajaks aastaks. 1922. 

aastal ostis Tartu Ülikool maja Knorringi perekonnalt. Maja juurde kuulus suur krunt, millest 

ülikool XIX sajandi algul eraldas maa-ala Botaanikaaia rajamiseks (Üprus 1965: 3). 

Nagu eelpool mainitud, ehitati maja ajavahemikus 1780-1786. Hoone oli kahtlemata 

üks luksuslikumaid linnas. Ta ei eksisteeri praegu enam täiesti algsel kujul, kuid peab 

konstateerima, et 19 sajanadi I poolel ulatuslikult ümberehitatud hoones leiame veel 

märkimisväärseid osi vanast ehitisest. Hoone primaarsete osade märkimisel on esmase 

tähtsusega interjöör. Vaieldamatult kuulub 18 sajandi kunstinähtuste valdkonda II korrusel 

asuva saali sisekujundus. Saali seinu katab väärtuslik Louis XVI stiilis stukkdekoor. Seintel, 

raamistatud tahvlitel, ripuvad medaljonid ja girlandid kõige nõudlikumalt modelleeritud 

lilledest. Lae peegelvõlvkarniisil on üksikud stukkmotiivide kompositsioonid. Ka kesk 

rosettides valitseb sama Louis XVI stiil. See on üks väärtuslikumaid interjööre Tartu 

varaklassitsistlikus arhitektuuris (Üprus 1965: 3-4). 
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Lai 36, tol ajal Mitšurini tn. nr. 36., hoone välisfassaad. 

Foto TRÜ kunstiajaloo kabineti fotokogust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai 36 hoone saal II korrusel. 

Foto: R. Valdre, 1964. 
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Lisa 3. Taotlus Eesti Kultuurkapitalile MTÜ Maailma Lood nimelt 

  

 

 

 

 

 

 

Jaotus 2019 3. jaotus Taotluse esitamise aeg 21.08.2019 kell 19:54 

Sihtkapitalid/ekspertgrupid Projekti liik 

kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital, Tartumaa ekspertgrupp Näitusetegevus: isiknäitused Eestis 

 

Taotleja 

Nimi MTÜ Maailma Lood 

Registrikood 80549314 

Aadress Puiestee tn 22, Tartu linn, 50303 Tartu linn, Tartu maakond, Eesti 

E-post maailma.lood@gmail.com 

Telefon  

Pangakonto EE647700771003054609 

 

Taotleja kontaktisik 

Nimi Gertrud Kinna 

Isikukood eiavalikusta 

E-post gertrudkinna92@gmail.com 

Telefon polevajateada 

 

Sisu kirjeldus 

Taotluse eesmärk lühidalt 

Saada toetust 2020a. toimuva Gertrud Kinna isikunäituse „Kodeeritud Mälupildid“ elluviimiseja jaoks 

Näituse nimi 

"Kodeeritud Mälupildid" ing.k. "Coded Memory Images" 

   

Taotlus 

Eesti Kultuurkapital eraldab stipendiume neli korda aastas. 
Taotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august, 20. 
november. 
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Näituse idee kirjeldus 

Näituse keskmeks on mulle lapsepõlvest kummitama jäänud kindlaks kujunenud väljendid ja õpetussõnad. 
Läbi huumori ja kriitika prisma toon tagasi loodud mälestused ja seon need füüsiliste objektidega. Usun, et see on üks võimalustest oma programmeeringut muuta. Näitusega 

kaasnevad ringkäigud kunstnikuga (plaanis nii avamise kui ka sulgemise päeva ringkäik), kus külastaja saab ülevaate, miks ja kuidas antud tööde ideed alguse said. Jagan 

oma lapsepõlve situatsioone,(kus antud ütlused kuuldavale tulid).Samuti on plaanis luua statistika: millised on kõige enam levinud õpetussõnad ja ütlused vaatajate/näituse 

külastajate seas. Muutusi meie ümber on raske kontrollida, kui me ei mõista, mis meie ümber toimub. Kontrolli saab omada millegi üle, mida tuntakse? Kas see, mida 

arvame tundvat, on piisav teadmine muutuste kontrollimiseks? Kas on vaja üldse kõike kontrollida, mõista, teada? Kui paljud inimesed viibivad iseenda ideoloogiast 

ähmastatud maailmas, teadmatuses maailma toimimises? Kui paljud meist teevad teadlikke otsuseid ja valikuid: olla ärkvel, olla teadlik? Miks me midagi usume ja kuidas 

see meid alateadlikult mõjutab? Kas adume, et meie ideoloogia kujunemist on mõjutanud meid ümbritsevad inimesed? Ja kui, siis mil määral?            Kas mäletad 

lapsepõlvest ütlusi, mis endiselt mõnes konkreetses situatsioonis kellegi huulilt kuuldavale tulevad: "Valel on lüikesed jalad", "Laps räägib siis, kui kana pissib", "Targem 

annab järele"? 
Mälupildid, mis tulenevad lapsepõlve õpetussõnadest või manitsustest, kõlavad nüüd eriti tobeda ja isegi solvavana. Kas need õpetussõnad ja ütlused - mida kuulsime 

lapseeas sadu kordi, enne, kui mõistsime kuuldu sisu - mõjutavad meid täna? 

 

Kaasosalejad 

Näituse kujundaja Olger Lehtsaar. 
Näitusekataloogi kujundaja Harles Neljand. 

Toimumiskoht(ad) 

Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii Noorus 

Toimumisaeg 

Märts 2020 
Näituse kestvus 23.03-18.04 2020. 

Muu info 
MTÜ Maailma Lood eesmärk on väljasurevate ja vähemuses olevate rahvaste traditsioonide, müütide, muistendite, ajaloo ja lugude taaselustamine ning arhiveerimine 

kunsti-, teatri- ja filmiprojektide kaudu. 
Isikunäitus on MTÜ esimeseks projektiks, mille eesmärgiks on kultuurilist ja rahvuslikku maastiku rikastada ning säilitada. 
Samuti olen Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuri eriala kolmanda aasta lõpetanud tudeng, ning usun, et antud näitus on heaks võimaluseks neljanda aasta õpingutel 
end nähtavaks teha ning ennast ning oma loomingut vaatajale tutvustada. Samuti tunnen, et mind kõnetavate vanarahva ütluste ja õpetussõnade teema on meile kõigile 
tuttav, iseasi, kui palju me sellesse süveneme. Usun, et paljud erivanuses vaatajad saaksid end seostada antud teemaga. Sellest tulenevalt on antud näituse sihtgrupp lai: 
koolilastest kuni eakamate kodanikeni. Õpetussõnad ja rahvapärased ütlused on osa meie kultuurist ja identiteedist. 

Taotletava summa kasutamise aeg 02.09.2019 - 23.03.2020 Taotletav summa (kokku) 834.00 

 

Rahastamine 

Kultuurkapitali toetused Summa Osakaal Selgitused 

kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 604.00 49.35% 2019 3. jaotus 

Tartumaa ekspertgrupp 230.00 18.79% 2019 3. jaotus 

Teised rahastajad Summa Osakaal Selgitused 

Kõrgem Kunstikool Pallas, Skulptuuriosakond 100.00 8.17%  

Isefinantseering (eraisik: Gertrud Kinna) 290.00 23.69%  

  0.00%  

  0.00%  

Projekti rahastamine kokku 1 224.00   
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Kulude eelarve 

 

Kulurea selgitus Summa Planeeritud rahastaja 

Installatsioon "Laps räägib siis kui kana pissib!" 45.00 isefinantseering 

Installatsioon "Ükski heategu ei jää tasumata." 130.00 sihtkapital 

Reljeefide komplekt "Kes kannatab see kaua elab." 35.00 isefinantseering 

miniatuursete skulptuuride komplekt "Parem karta kui kahetseda." 20.00 isefinantseering 

Skulptuur "Targem annab järele." 40.00 isefinantseering 

Skulptuuride komplekt "Suu kinni, süda jahtub ära." 60.00 isefinantseering 

Skulptuur "Valel on lühikesed jalad." 90.00 isefinantseering 

näituse kataloog (trükiarv 200) 395+ KM 474.00 sihtkapital 

postamentide ehitusmaterjal 230.00 ekspertgrupp 

valgustite ja kahe projektori rent 100.00 
Kõrgem Kunstikool Pallas 
skulptuuriosakond 

Kulud kokku 1 224.00  
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Lisa 4. Taotlus Eesti Kultuurkapitalile. Gertrud Kinna nimelt  

  

   

 

Taotlus 
Eesti Kultuurkapital eraldab stipendiume neli korda 
aastas. 
Taotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 
20. august, 20. november. 
 

 
 

 

Jaotus 2019 4. jaotus Taotluse esitamise aeg 20.11.2019 kell 11:17 

Sihtkapitalid/ekspertgrupid Projekti liik 

kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital Näitusetegevus: isiknäitused Eestis 

 

Taotleja 

Nimi Eraisik Gertrud Kinna 

Isikukood polevajateada 

Aadress Puiestee 22-8, 50303 Tartu, Tartumaa, Eesti 

E-post gertrudkinna92@gmail.com 

Telefon eiavalikusta 

Pangakonto EE251010010616002016 

 

Sisu kirjeldus 

Taotluse eesmärk lühidalt 

Saada toetust 23.03.2019 avatava Gertrud Kinna isikunäituse elluviimiseks Tartus Nooruse galeriis. 

Näituse nimi 

Kodeeritud mälupildid/ Coded Memory Images 

Näituse idee kirjeldus 
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Muutusi meie ümber on raske kontrollida, kui me ei mõista, mis meie ümber toimub. Kontrolli saab omada millegi üle, mida tuntakse? Kas see, mida arvame tundvat, on 

piisav teadmine, muutuste kontrollimises? Kas on vaja üldse kõike kontrollida, mõista, teada? 
Kui paljud inimesed viibivad iseenda ideoloogiast ähmastatud maailmas, teadmatuses maailma toimimises? Kui paljud meist teevad teadlikke otsuseid ja valikuid: olla 

ärkvel, olla teadlik? Miks me midagi usume ja kuidas see meid alateadlikult mõjutab? 
Kas mäletad lapsepõlvest ütlusi, mis endiselt mõnes konkreetses situatsioonis kellegi huulilt kuuldavale tulevad: "Valel on lühikesed jalad", "Laps räägib siis, kui kana 

pissib", "Targem annab järele"? Mälupildid, mis tulenevad lapsepõlve õpetussõnadest või manitsustest, kõlavad nüüd eriti tobeda ja isegi solvavana. Kas need õpetussõnad 

ja ütlused - mida kuulsime lapseeas sadu kordi, enne, kui mõistsime kuuldu sisu - mõjutavad meid täna? 
Näituse keskmeks on mulle lapsepõlvest kummitama jäänud kindlaks kujunenud väljendid ja õpetussõnad. 
Läbi huumori ja kriitika prisma toon tagasi loodud mälestused ja seon need füüsiliste objektidega. Usun, et see on üks võimalustest oma programmeeringut muuta. 
Kas võib olla nii, et see ongi rituaal, kus läbi lapsepõlve mälestuste manifesteerimise saan jälle vabaks? 
Õpetussõnad ja rahvapärased ütlused on osa meie kultuurist ja identiteedist. Antud näituse eesmärk on korraks peatuda ja mõelda: kas ja mil määral, minu ja ka 

näitusekülastajate lapsepõlves või nooruseeas kuuldud õpetussõnad, mõjutavad ja vormivad meie ideoloogiat. 
Näituse tööde tehniline kirjeldus: 
Antud projekti raames valmib seitse tööde komplekti. Neli skulptuuri komplekti. Kaks installatsiooni ning maalide komplekt. Plaanis on ka välja anda näituse kataloogid, mis 

sisaldavad pilte töödest ning pakuvad näituse külastajale peale mälestuste ja elamuste ka reaalset objekti, millel on omaette kunstiline väärtus. Samuti kogun näituse 

raames statistikat, kus külastajad saavad lisada statistikaraamatusse endale tuttavaid ja kuuldud õpetus-, ning vanasõnu. 
Ütlused ja õpetussõnad, millel näituse tööd põhinevad on: 
Laps räägib siis, kui kana pissib! 
Kes kannatab see kaua elab. 
Parem karta kui kahetseda. 
Suu kinni! Süda jahtub ära. 
Targem annab järele. 
Ükski heategu ei jää karistamata Valel 
on lühikesed jalad.- maalid 

 

Esimene installatsioon, Laps räägib siis, kui kana pissib koosneb projitseeritud videost. (vabatahtlikud tuttavad, kes oma video saadavad) 
Teises installatsioonis, Suu kinni! Süda jahtub ära., on miniplastika skulptuuride komplekt. (kolm 80x120cm komplekti ning üks 10x15cm mõõtudega) 
Kes kannatab see kaua elab on teine installatsioon, kus ruum on nagu kinosaal ning vaataja saab osa heli ja video esitusest. (video koosneb minu lapsepõlvest pärit 

koduvideotest, mis on kokku monteeritud) 
Parem karta kui kahetseda. elusuurusest 10x suurem hiirelõks (ehitatud puidust ja metallist) 
Skulptuur, Targem annab järele., kineetiline skulptuur savi maastikuga, mida vaataja saab aktiveerida teatuid kohti/punkte/kange liigutades. 
Valel on lühikesed jalad.- 6 lapsepõlve fotod järgi tehtud maali. 
Ükski heategu ei jää karistamata.- üle-elu suurune puidust tool, määritud moosiga. 

Kaasosalejad 

Kataloogi illustratsioonide autor Läti kunstnik Rebeka Lukošus. 
Kataloogi disain: Harles Neljand 
MTÜ Maailma Lood: toetab finantsiliselt, aitab läbi viia. 

Toimumiskoht(ad) 

Nooruse galerii 

Toimumisaeg 

23.03.2019- 18.04.2019 

Muu info 

Antud näitus valmib koostöös MTÜga Maailma Lood, kelle eemärgiks on väljasurevate rahvaste lugude, ajaloo, kultuuri ja traditsioonide reprodutseerimine ja säilitamine 
filmi, teatri ja kunsti projektide kaudu. 

Taotletava summa kasutamise aeg 21.11.2019 - 18.03.2020 Taotletav summa (kokku) 718.00 
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Rahastamine 

Kultuurkapitali toetused Summa Osakaal Selgitused 

kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 718.00 54.07% 2019 4. jaotus 

Kulka eelnevad toetused Summa Osakaal Selgitused 

Tartu ekspertgrupp 230.00 17.32% 
2019 3. jaotus; 
(andis toetuse 
MTÜle Maailma 
Lood, taotluse nr. 
58083) 

Teised rahastajad Summa Osakaal Selgitused 

Kõrgem Kunstikool Pallas, Skulptuuriosakond 20.00 1.51% 
rendib näituse jaoks 

skulptuuriosakonna 
projektorit 

Isefinantseering (eraisik: Gertrud Kinna) 211.41 15.92% 
erinevad materjalid 

näituse tööde jaoks 
+ avamise toidukulud 
(täpsem selgitus 
kulude eelarves) 

MTÜ Maailma Lood 148.50 11.18% 
MTÜ esimene 
projekt, mida toetab ja 
aitab läbi viia 

  0.00%  

Projekti rahastamine kokku 1 327.91   

 

Kulude eelarve 

Kulurea selgitus Summa Planeeritud rahastaja 

hambaarsti alginaat 3kg vormide võtmiseks 33.00 MTÜ Maailma Lood 

vineer kolme töö jaoks 150.00 kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 

video digitaliseerimine 40.00 kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 

25kg valget kipsi ning 100kg modelleerimis savi 48.22 isefinantseering 

Vaarikamoos 8.70 isefinantseering 

projektori rent 20.00 
Kõrgema Kunstikooli Pallas 
Skulptuuriosakond 

fotode lõuendile print (5tk) 265.50 
230 eurot Tartu ekspertgruppi (toetuse 
sai MTÜ Maailma Lood) + MTÜ poolne 
lisatoetus 35,50 
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2,5l puidu värvi 17.49 isefinantseering 

näituse kataloogi print (200tk) 474.00 kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 

näituse plakatid (20tk) 54.00 kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 

kinotoolide rent (9tk) 37.00 isefinantseering 

hambaarsti silikoon 1kg 80.00 MTÜ Maailma Lood 

avamise toidud ja joogid 100.00 isefinantseering 

Kulud kokku 1 327.91  
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Lisa 5. E-Kunstisalongi galeristi, TÜ ajaloomagistrandi, Kaari Koch  

arvamuslugu näitusest 

 

25. maist on Tartus aadressil Lai 36 avatud noore kunstniku Gertrud Kinna esimene 

isikunäitus „Kodeeritud mälupildid“. Ajaloolises hoones avatud näitus on seotud kunstniku 

Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuurieriala diplomitööga. Väljapaneku keskmeks on 

vanasõnad – kunstnik uurib mälestuste muutumist ajas intiimsete lapsepõlvest pärit lugude 

ja füüsiliste objektide kaudu. 

 

Unikaalne näitusepind 

Kunagises aadlielamus on aastate jooksul asunud Eesti teaduste akadeemia ning tegutsenud 

Tartu Ülikooli maaliosakond. Idee botaanikaaia kõrval paiknev Lai 36 hoone näitusepinnaks 

muuta sai tõuke tänu vabariigis väljakuulutatud eriolukorrale. Kõrgema Kunstikooli Pallas 

galerii Noorus oli sunnitud näitusetegevuse peatama ning vajadusest autonoomse 

näitusepinna järele, leidis noor kunstnik võimaluse 18. sajandist pärit hoone ajutiselt 

näitusepinnaks muuta. 

 

Peeglisaal 

Näitusekülastus algab ajaloolisesse hoonesse sisenedes, kus külastajat võtavad vastu 18. 

sajandile iseloomulikud massiivsed kahetiivalised siseuksed, rikkalikud kaunistused ja 

uhked ornamendid. Teisel korrusel asuvas peeglitega näitusesaalis alustame eksponaatide 

vaatlust. Pidulikus ruumis, mis oma suursuguste detailidega meenutab Louis XIV stiili, on 

eksponeeritud monumentaalne teos „Targem annab järele“. Neli meetrit pikk majakaid 

meenutavate valgustitega installatsioon on metafoor mälestuste maastikule. Kunstnik on 

kasutanud materjalina savi, mis sarnaselt vanasõnadele, hakkab ajas teisenema. Reljeefne 

ning Lõuna-Eesti kuppelmaastiku meenutav erinevate struktuurvormidega pealispind 

sümboliseerib minevikutõlgenduste valikulist mälu, mis salvestab episoode kord eredamalt, 

kord laugelt. 

 

10 x 15cm läbi suurendusklaasi 

Saaliga külgnevas ruumis on eksponeeritud maalide komplekt „Valel on lühikesed jalad“. 

Kinna on värvirõõmsalt ja naivistlikult taaselustanud viis fotot perekonnaalbumist. Kunstnik 
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uurib enda perekonna näitel kollektiivse mälu muundumist ning kodeerib läbi maalimise 

ümber oma lapsepõlve mälupilte. On üllatav ja rõõmustav näha, et noor skulptor tegeleb 

näituse läbiva teemaga erinevates meediumites. 

 

Suletud suu ja avatud silmadega 

Kõige tagumises ruumis, kus õhus hõljub magus vaarika lõhn, alustame teoste vaatlust 

seintelt, kus on eksponeeritud kolmest osast koosnev töö „Suu kinni, süda jahtub ära“. 

Avatud suud seintel on oma esteetilise lahenduse ja sümboolse sisuga üks kaunimaid 

eksponaate näitusel. Teos kõneleb enda eest valjult ning pakub visuaalset naudingurõõmu. 

Kunstniku enda suu on suletud, tema suhtleb vaatajaga läbi oma vormikäsitluse. Ruumi 

keskel eksponeeritud teostes „Ükski heategu ei jää karistamata“ ning „Parem karta kui 

kahetseda“ on Kinna kombanud sürreaalsuse piire. Tuttavlike vormide deformatsioonid 

nõuavad vaatajalt tähelepanelikkust ja avatust. 

 

Kõrvuti vana ja uus 

Lai 36 näituse vaatamisel jätame viimaseks kaks videomontaaži, mis loomult nii sarnased 

kuid sisult väga erinevad. Installatsiooni „Laps räägib siis, kui kana pissib“ juures on 

kunstnik kasutanud tänapäeva modernseid lahendusi ja saanud abi sõpradelt ja tuttavatelt. 

„Kes kannatab, see kaua elab“ on vastupidiselt ajarännak tagasi lapsepõlve. Video tegevus 

toimub justkui väljaspool aega, kuskil mälestuste ja unistuste piirimail. 

 Noor skulptor paistab silma originaalse lähenemisega ajalikele ja ajatutele 

teemadele. Tema eksponaadid on laia tähendusega ning astuvad dialoogi endise aadlielamu 

Louis XIV stiilis interjööriga, moodustades üheskoos põneva terviku. Teemade ja tehnikate 

poolest mitmekesine näitus pakub visuaalset naudingurõõmu ning võimalust näha noore 

kunstniku teekonda avastamaks oma isiklikku käekirja. 

 Kunstnik Gertrud Kinna isikunäitust „Kodeeritud mälupildid“ saab aadressil Lai 36 

vaadata 21. juunini. Näitus on avatud esmaspäevast laupäevani kell 10–20. Külastus tuleb 

eelnevalt kokku leppida meiliaadressil gertrudkinna92@gmail.com või tel 5887 5361. 

 

 

Kaari Koch 
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Lisa 6. Näitusel müüdavate kleebised 

Illustratsioonide autor Rebeka Lukošus 
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Lisa 7. Näituse plakat 

Graafiline disain Harles Neljand 
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Lisa 8. Facebook´i üritust tutvustav tekst 

  

Kodeeritud Mälupildid/ Coded Memory Images   

In English below  

 

Praeguse olukorra kirjeldamiseks ühiskonnas sobib hästi vanasõna: “Kümme korda mõõda, 

üks kord lõika”, mille kaasajastatud versioon oleks: “Tark ei torma!”. Õnneks olen mõõtnud 

rohkem kui lõiganud, kuna minu isikunäituse projekti kulg sai alguse juba 2018 aasta lõpus.   

  Tänaseks olen jõudnud näituse idee siduda Kõrgema Kunstikooli Pallas 

skulptuurieriala diplomitööga. Mul on hea meel teatada, et ideed on realiseerunud ning ootan 

sind külla ja kogema valminud väljapanekut isiklikult.   

Kas mäletad lapsepõlvest ütlusi, mis endiselt mõnes olukorras kellegi huulilt kuuldavale 

tulevad: “Valel on lühikesed jalad”, “Laps räägib siis, kui kana pissib”, “Targem annab 

järele” ? Mälupildid, mis tulenevad lapsepõlves kuuldud vanasõnadest või manitsustest, 

tunduvad vahest eriti tobeda ja isegi solvavana. Kas need õpetussõnad ja ütlused, mida 

kuulsime lapseeas korduvalt, enne kui mõistsime kuuldu sisu, mõjutavad meid täna?   

  Näituse keskmeks on mulle lapsepõlvest kummitama jäänud väljendid ja vanasõnad. 

Läbi huumori ja kriitika prisma toon tagasi loodud mälestused ning seon need füüsiliste 

objektidega. Usun, et see on üks võimalus oma programmeeringut muuta.   

Kas võib olla nii, et see ongi rituaal, kus läbi lapsepõlve mälestuste manifesteerimise saan 

jälle vabaks?   

  

Külastamine   

Tule üksi või kaksi või lausa kogu perega, sest näitus on mõeldud igas vanuses vaatajale 

ning kõigile, kes on vahest mõlgutanud mõtteid vanasõnade olemuse ja sisu üle.   

Näitust saab külastada Tartus Lai 36 ruumides, E-L (10.00- 20.00), ette registreerides: 

gertrudkinna92@gmail.com   

 NB! Etteregistreerimine tagab isikliku elamuse ning turvalisuse praeguses olukorras.   

 Näitus jääb avatuks 21.06.2020. 

 Näitus on valminud koostöös: Eesti Kultuurkapital, Kõrgem Kunstikool Pallas, MTÜ 

Maailma Lood, tõlkebüroo Avatar, MinuPrint OÜ, Estoply OÜ ning vabatahtlike toetuste 

abil. 

mailto:gertrudkinna92@gmail.com
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A proverb measure twice, cut once, could be used to describe the current situation in the 

society. Or a more modern interpretation could be everything comes to those who wait. 

Fortunately, I have measured and calculated more than cut because this project was initially 

started in the end of 2018. 

As of today, my initial idea to create an exhibition has also become my final project 

to complete my sculpture studies at Pallas University of Applied Sciences. I am immensely 

happy to announce that the ideas in my head have materialised and I welcome you to visit 

and experience the exhibition in person. 

Do you remember the proverbs from your childhood: a lie has short legs, children 

talk when hens piss or the wiser gives in? To this day you can hear someone say these in 

certain situations. At times, the memories deriving from such proverbs or exhortations from 

our childhood seem utterly ridiculous and offensive. Do these lessons and proverbs that we 

heard so many times during our childhood and which we didn’t really understand at the time 

still affect us today? 

The exhibition centres around the expressions and proverbs that have stayed with me 

since my childhood. I am bringing back memories through humour and criticism while 

linking them with physical objects. I believe it is one way to reprogramme ourselves. Could 

this be a ritual in which we become free once again through manifesting our childhood 

memories?  

 

Visitation  

 

You are welcome to come on your own, with a friend or your whole family since the 

exhibition is meant for viewers of all ages who have reflected on the nature and meaning of 

proverbs.  

You can visit the exhibition at Lai 36, Tartu, from Monday to Sunday (10 am – 8 pm). The 

exhibition is open until 21 June 2020. Register beforehand: gertrudkinna92@gmail.com 

PS. Registration beforehand provides a personal experience and safety in the current 

situation. 

The exhibition was created in collaboration with: Cultural Endowment of Estonia, 

Pallas University of Applied Sciences, MTÜ Maailma Lood, Avatar Translation Bureau, 

MinuPrint OÜ, Estoply OÜ and volunteers. 
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Lisa 9. Fotodokumentatsioon näitusest 

 

Teos „Targem annab järele“ 

Foto autor: Kristjan Utsal 
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Teose „Targem annab järele“ detailid 

Fotode autor: Kristjan Utsal 
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Teos „Ükski heategu ei jää karistamata“ detailid 

Fotode autor: Kristjan Utsal 
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Teose „Parem karta, kui kahetseda“ detailid 

Fotode autor: Krsitjan Utsal 
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Teose „Suu kinni, süda jahtub ära“ detailid 

Fotode autor: Kristjan Utsal 
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Kolme teosega näituseruumi ülevaade 

Foto autor: Kristjan Utsal 
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Maalide komplekt „Valel on lühikesed jalad“ ning nende alapealkirjad 

 

„Kiigume“   

Foto autor: Kristjan Utsal 
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„Urvaste“  

 Foto autor: Kristjan Utsal 
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„Pikutame“  

Foto autor: Kristjan Utsal 
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„Valge“  

Foto autor: Kristjan Utsal 
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„Hing välja“ 

 Foto autor: Kristjan Utsal 
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Teos „kes kannatab, see kaua elab“ 
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Teos „Laps räägib siis, kui kana pissib!“ 
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Fotod näituse „Kodeeritud Mälupildid“ avamisest 25.05.2020. 

Fotode autor: Trevor Kinna 
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