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SISSEJUHATUS 
 

Käesoleva lõputöö keskseks teemadeks on rituaal ja kaamerapõhise kunsti kasutamine          

rituaalis. Rituaaliks pean siinkohal süvenenud keskendumisega tegevust, mis võimaldab         

saavutada sügavamat ühendust oma sisemise rõõmu ja loovuse allikaga.  

 

Olles fotograafiaga tegelenud üle 15 aasta nii professionaalse fotograafi kui          

kunstnikuna, lähenen käesoleva uurimistöö käigus fotole kui vahetule kaasaegsele         

meediumile, mis võimaldab salvestada väljapaistvat osa sissepoole suunatud        

kogemuslikust tajupraktikast. Minu eesmärgiks on väljuda fotomeediumist kui üksildasest,         

kahedimensioonilisest ja üksnes visuaalset meelt stimuleerivast meediumist ning kaasata         

loomise protsessi subjektiivsetel alustel valitud koosloojaid-modelle, pakkudes ka neile         

sisemise tajuruumi kogemise võimalust.  

Teema valikul on oluliseks teguriks olnud minu isiklik kogemus, kus leina ja ärevuse             

seisundis hakkasin otsima võimalusi ja allikaid läheduse, ühtsustunde ja rõõmu          

kogemiseks ning pöördusin selle saavutamiseks ja tasakaalu leidmiseks looduse tarkuste          

poole. Antud teema on kaasaegses ühiskonnas äärmiselt aktuaalne, sest palju inimesi           

kogeb sageli ärevus- ja pingeseisundeid ning on tehislikes linnakeskondades kaotanud          

sideme looduse ja tihtipeale ka iseendaga. Suhted on üksildased ja pealiskaudsed. 

Käesoleva töö eesmärk on leida vastus küsimusele, kuidas jõuda loodusele lähemale ja            

taastada side loodusega kaasaegse kunstipraktika kaudu, andes töörutiinidele rituaalse         

tähenduse. Samuti otsin käesolevas töös lahendusi, kuidas ühendada omavahel isiklik          

looming ja teistega koos loomine. Töö käigus vaatlen rituaaliga kaasnevaid aspekte ja            

kirjeldan isikliku rituaali kujunemise teekonda. 

 

Töö koosneb kolmest osast. Esimene osa annab ülevaate õitega seotud rituaalidest           

looduslähedastes maailmakäsitlustes ning vaatleb lillesümboolika kasutamist rituaalsetes       

tegevustes. Selle jaoks olen allikatena peamiselt kasutanud taimetarkustealast kirjandust,         

eri kultuuride kombetalituste kirjeldusi ning intervjuusid taimetarkade ja põlisrahvaste         

rituaalide uurijatega. 
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Teine osa käsitleb isikliku empiirilise rituaaliprotsessi kujunemist. Selles on kirjeldatud          

taimede sümbolismi, minu isiklikku sügavamat vaadet teemasse ja rituaali ettevalmistuse          

ja kulgemise erinevaid etappe. Toetun protsessi käigus vanematelt päritud         

taimeteadmistele, teoreetilises osas käsitletud infole ja isiklikele protsessi käigus         

kogunenud teadmistele. Kõik kirjeldused põhinevad minu isiklikel kogemustel.  

Lõputöö kolmas osas vaatleb kaamerapõhise kunsti kasutamist isiklike tähenduste ja          

protsesside kaudu ning kaamerapõhise meedia kasutamise tahke rituaali salvestamisel. 
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1. LILLED JA RITUAALID 
 

Olen lapsest saati loodusega lähedastes suhetes olnud – käinud seenel, marjul ja            

ravimtaimi korjamas. Teadmisi loodusest ja taimedest olen saanud vanematelt ja          

vanavanematelt ning need on mulle tervise ja hingehädade korral alati leevendust           

pakkunud. Ärevas linnakeskkonnas kipub aga side loodusega kaduma ning vajadusest olla           

looduse kombel omas loomulikus voos hakkasin otsima meetodeid, mis minu tegevuste ja            

looduse vahelise sideme taastaksid. Ühe võimalusena soovitati mul vaadelda         

lillesümboolikat ja sellega praktiseerida. Nii jõudsin isiklike otsingute kaudu         

Lillerituaalini. 

Varasemalt on taimede juures minu jaoks tähenduslikud olnud pigem lehed – nende            

lopsakus, dekoratiivsus, küllus ja isegi troopiline olemus nii askeetlikus Eesti looduses kui            

ka välisreisidel. Sellise otsingu ja avastamise käigus toimus aga isiklik areng lehtedelt            

õitele, taimeosale, millele ma ei olnud varem keskendunud või suuremat tähelepanu           

pööranud. Õied olid minu jaoks lihtsalt dekoratiivsed elemendid, ilma sügavama          

tähenduseta. Soovitus nendega tegeleda avas minu jaoks uue vaatenurga, mida käesolevas           

töös uurin fotograafilise vaatenurga kaudu.  

 

1.1. Õied ja õitsemine 

 

Taime kasvamise bioloogiline protsess algab kevadel seemne või võsu maa-alusest          

juurdumisest ja maapealseks võrseks arenemisest, misjärel arenevad ja kasvavad taime vars           

ja kujunevad lehed. Suve saabudes kasvab varre tippu ahvatlev õis või õisik, mille             

eesmärgiks on meelitada ligi nektari otsinguil tolmeldajaid. Õitest arenevad hiljem viljad,           

viljades seemned. Seeläbi tagab taimeliik enda jätkuvuse. Sellist kasvuprotsessi kirjeldust          

kasutatakse sageli metafoorina inimhinge ja -keha arengu ja küpsemise kohta.  1

1 M. Wejdmark, R. Lättman, A. Wohlin, Taimede elutsükkel. Nynäshamni Looduskool, Rootsi, 2010;             
https://www.hyria.fi/files/6131/Taimede_elutsukkel.pdf. 
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Eesti kliimavöötmes on taimedel tavaliselt aasta jooksul üks õitsemise ring, soojemates           

maades ja kliimamuutuste tõttu võib õitsemisi olla ka mitu. Samas pakub loodus erinevas             

vormis õisi läbi aasta, sealhulgas ka linnakeskkonnas, ainult et me ei ole harjunud neid seal               

märkama. Kultuurmaastikel on võimalik imiteerida loodust õitsemise ajatamisega, seades         

taimekooslusi nii, et erinevad liigid pakuksid õite ilu kogu vegetatiivse tsükli vältel.  

Õitsemine on taime arengus väga oluline hetk ja tihti visuaalne kulminatsioon –            

õitsemise hetkel avaldub taime totaalne potentsiaal. See toetab hästi minu töö keskset            

ideed, soovi kaasaegse kunstipraktika kaudu anda edasi sarnast potentsiaali ja elujõu           

kogemise hetke. 

Oma töös olen kasutanud peamiselt loodusest korjatud õisi, aga ka lõikelilli.  

 

1.2. Rituaali mõiste 

 

Rituaal tuleneb ladinakeelsest sõnast ritualis, mis tähendab “tavandikohane”. Rituaal on          

enamasti usutalituse, tava või kombe kindlakskujunenud kord, tseremoonia, kombetalitus         

või nende kogum. Rituaalid võivad koosneda erinevatest riitustest.  2

Rituaali võib läbi viia nii pidulike kui igapäevaste tegevuste käigus ning see märgib             

otsust tõsta antud hetk esile erilisena, andes muidu rutiinsele tegevusele või ajahetkele            

tähenduse. Rituaali jaoks luuakse tavaliselt spetsiaalne ruum või on selle läbiviimiseks           

mõni eriline koht, näiteks hiied, saun, kabel, tempel või altar. Ka teekond võib olla rituaal,               

selle heaks näiteks on El Camino palverännutee Portugalis.  

Rituaalis on oluline koht hetke teravdatud teadvustamisel ja sellesse lõõgastumisel, mis           

aitab pühenduda kontakti loomisele ja hoidmisele rituaali objektiga. Sellise ühendused          

võivad olla nii taevalikud kui maised. Käesolevas töös toetun loodusrahvaste          

traditsioonilistele meetoditele ja lillemütoloogiaga seotud rituaalidele erinevateste       

kultuuridest, ajast ja ruumist.  

 

2 Vikipeedia artikkel rituaalist: https://et.wikipedia.org/wiki/Rituaal; ETV saade “Ajalik ja ajatu: Rituaal           
kui mäng”: https://arhiiv.err.ee/vaata/ajalik-ja-ajatu-rituaal-kui-mang. 
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1.3. Rituaalid looduslähedastes maailmakäsitlustes 

 

Kuigi põlisrahvaste šamanistlikes praktikates on auväärsel kohal erinevate        

psühhedeelsete taimede (inglitrompet, moon, kanepiõied) kasutamine seespidiselt ning        

rastafarianismis on kanepi kui “taimetarkuse” kasutamine sakramendi osa, leidub ka          

mitmeid selliseid rituaale, kus taimi on mõttevoolu peatamise, ärevuse vaigistamise ja rahu            

leidmise meetodites välispidiselt kasutatud. Kui minu arvates võib seesmiselt tarbitavaid          3

taimi vaadelda pigem kui kiirendeid, siis käesolevas töös keskendun välispidisele          

praktikale, mis aeglase meetodi abil võimaldab tajumeeltega ühendust saada ning seeläbi           

justkui lahustudes loodusega taas ühendust leida.  

 

 

1.4. Lillesümboolika kasutamine keskkonnas ja rituaalides 

 

Viiteid sellele, et lilled on läbi aegade olnud erinevates rituaalides olulisel kohal, leiab             

üle kogu maailma. Õis- ja taimeornamente on kasutatud oluliste sündmuste tähistamisel ja            

aumärkidena ülekantud tähenduses, markeerides sellega kõrgemat austusavaldust ja erilist         

tunnustust. Lille ornamentikat leiab külluslikult ehtekunstis, mis viitab nii lille kui ka ehete             

kandmise rituaalsele algupärale. Samuti kaunistati varasematel aegadel hooneid ja         

mööbliesemeid floorast inspireeritud puunikerdustega, millele oli kanda nii esteetiline kui          

ka sümboolne funktsioon. 

Näiteks oli taime- ja lilleornamentika väga olulisel kohal renessansiaegses kunstis ja           

kultuuris, tänu millele jõudis inimeste vahetusse ümbrusse rohkelt ülevaid, detailsusteni          

viimistletud loodusmotiive. Vana-Kreekas olid esindatud nii taimsete kui ka geomeetriliste          

elementide lihtsustatud ja stiliseeritud vormid ning islami mošeedes ja kunstis on           

taimeornamentika aluseks mosaiiksetele ja keerukatele abstraktsetele vormidele.  

Enamasti kasutatakse lilli rituaalide käigus sümboolse ohvrina, näiteks lillevaniku,         

-mandala, lilleseade või tuleohvriks toodavate kroonlehtede näol, ning tähtpäevadeks,         

näiteks sünni, pulmade ja matuste tarbeks kujundatakse peenemat sorti lilleseadeid. Esile           

3 S. Piippo, U. Salo. Meelte ja tunnete taimed. Tlk M. Vihuri. Tallinn: Varrak, 2007. 
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toomist märgib ka ikebana, mis on lillede harmoonilise seadmise meditatiivne kunst. On            

raske leida looduslähedast rituaali, kus lilli ei kasutata.  

Üheks kauniks aja ja kultuuride üleseks nähtuseks on lillevanikud. Hinduismis          

nimetatakse neid lillemaladeks . Sümmeetriliselt vanikutesse köidetud õied, kroonlehed ja         4

lehed moodustavad lõhnava õieahela sümboliseerimaks ilu, rahu, armastust ja kirge.          

Vanas-Egiptuses kaunistati muumiad lillevanikutega, et tähistada hauatagust elu. Muistsed         

kreeklased ja roomlased kasutasid lilli ja ürte kodu, ühiskondlike hoonete ja templite            

kaunistamiseks. Varases hinduismis on lillemalasid kasutatud nii jumalate kui ilmalike          

inimeste pühitsemiseks.  5

 

1.4.1. Lilled maiade tulerituaalis  

 

Oluline rituaal maiade kultuuris on tulerituaal, milles on kesksel kohal õied. Maiadele            

on tulerituaal regulaarne spirituaalne praktika, kus esmalt luuakse tulele ase, ümber aseme            

puistatakse kroonlehti ja luuakse lilleõitest kujundeid. Lisaks pritsitakse rituaalist         

osavõtjaid lilleveega, et puhastada nende aura. Lillede ilu, värskuse, elujõu ja magusa            

nektari andmine tulele sümboliseerib nii tänulikkust, meelitusi kui ka lahtilaskmist maisest,           

mis tules saab ära põletatud. Lisaks lilledele asetatakse tuleasemele ka suhkrut ja            

kõikvõimalikku magusat, lausutakse rohkelt kauneid sõnu, väljendatakse kiitust ja tänu.          

Tulerituaali käigus toimub energiavahetus, palumine ja andmine: esitatakse palveid ja          

soove samal ajal endast ebavajalikku ära andes.  6

 

1.4.2. Petseri kloostri lillevaip 

 

Iga aasta 28. augustil tähistatakse Petseri kloostri suurimat püha, maarjapäeva ehk           

setude jaoks Jumalasünnitaja uinumise päeva, mil kloostri õuel kaetakse väravatest          

4 Mala tähendab hinduismis palvehelmeid. 
5 M. Bais, Mala: The floral garlands of India. – Garland Magazine, 1. XII 2017; 

https://garlandmag.com/article/mala-the-floral-garlands-of-india/. 
6 K. Kivirähk, Tänapäeva maiade uskumused ja eluviis. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2019; 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/64068. 
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peakirikuni ulatuv tee lilledega. Loodud nähtust nimetatakse Vereteeks. Peale teenistust          

toimub ümber kloostri võimas ristikäik ja mööda lillevaipa kantakse Jumalaema uinumise           

ikoon Uspenie kirikust Miikaeli kirikusse. Rongkäigulised järgnevad Jumalaema ikoonile,         

samal ajal jalge alt lilli korjates.   7

Eesti Apostlik-Õigeusu kirik näeb Jumalaema uinumise püha tähendust teisenemises:         

“Liturgilises sõnavaras kasutatakse nüüdsest vaid sõna “uinumine”, sest meie seisukohast          

on see uni, tegelikult aga lõplik ärkamine Valgusele.” Tegemist on muutumisega, kus            

surma enam ei ole.   8

 

 

Foto 1 Foto 2 autor: Harriet Toompere, 2019 

  

7 Vt selle kohta: A. Lintrop, Maarjapäev Petseris. – Loitsija, 1. IX 2010; 
http://loitsija.blogspot.com/2010/09/maarjapaev-petseris.html; Maarjapäev Petseri kloostris ja Radaja 
festival. – Visitsetomaa.ee, 28. VIII 2019; 
https://www.visitsetomaa.ee/et/syndmused/maarjapaeev-petseri-kloostris-ja-radaja-festival/101. 

8 Jumalaema uinumise püha. – Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik; 
https://www.eoc.ee/uncategorized/jumalaema-uinumise-puha-5/?v=a57b8491d1d8. 
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2. LILLERITUAAL  
 

2.1. Taimede sümbolism  

 

Nagu muudele looduselementidele, on ka taimedele, sh lilledele läbi aegade omistatud           

tohutult sümboolseid tähendusi ja maagilisi võimeid ning nende kohta on nii suuliselt kui             

kirjalikult levinud palju uskumusi, rahvajutte ja -laule, legende ja müüte. Vastavalt taime            

energeetikale on neid kasutatud erinevates rituaalides, neile on omistatud talismanide          

funktsioone, võimet soove täita ja kurja ning õnnetuse eest kaitsta. “Taimi kummardatakse            

kui jumalaid, neile tuuakse ohvreid ja annetusi, nende poole pöördutakse oma muredega ja             

rõõmudega. Taimedelt palutakse raha ja rikkust, abikaasat ja lapsi, kaitset ja tervist”.            9

Õiemotiivid on läbi aegade sümboliseerinud surematust, elujõu ja looduse ringkäigu          

kõrghetke. Lilleõisi peetakse igavese elu sümboliks ja seeläbi on seda nähtud ka nii elujõu,              

rõõmu, ilu, armastusavalduse kui ka atraktiivsuse sümbolina. Näiteks sanskritikeelset sõna          

amrita (‘surematus’) seostatakse ka kreeka keelest ja mütoloogiast tuntud ambroosiaga –           

elu õienektari ja jumalate joogiga, mida maitstes saavutab inimenegi jumala staatuse ja            

igavese elu.  10

 

 

2.2. Lillede keel 

 

Üsna kindlalt võib väita, et taimede seast on just lilledele omistatud kõige rohkem erilisi              

ja sümboolseid tähendusi, mida on püütud tõlgendada läbi aegade. Enamasti teavad           

tuntumate õite sümboolikat alateadlikult isegi need, kes muidu tähendustesse ja          

sümboolikasse ei usu. Ikka on lilled need, mida rituaalselt erinevate tähtpäevade, nii            

9 K. Kaur, U. Laansoo, T. Puusepp, Maagilised taimed ja taimemaagia. Legendid, faktid ja uskumused.               
Tallinn: Menu Kirjastus, 2009, lk 5. 

10 Amrita. – Chinese Buddhist Encyclopedia;      
http://chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/Amrita. 
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rõõmsate kui kurbade puhul kingitakse: punane roos armastuse sümbolina, valged õied           

lahkunu mälestuseks. Näiteks on üks tuntumaid sümboolseid õisi valge liilia, millele           

omistatakse ühest küljest alandlikkuse, puhtuse ja pühendumise tähendust, teisalt aga          

sümboliseerib õis surma, lahkunud hinge ja ümbersündi.  

 

Lillede keele sünnikohaks peetakse aga Kaug-Ida, kus õite sümbolism on läbi erinevate            

praktikate, nagu feng shui, ikebana ja jaapani aed, lihvitud täiuslikkuseni ning kust see on              

siis levinud üle maailma. Lilled on alati kuulunud religiooni, pidustuste ja romantika            

juurde ning Euroopas, kus lilled seostusid sageli kristliku sümboolikaga – armastuse,           

puhtuse ja alandlikkusega – oli lillede keele kuldaeg keskaja lõpust viktoriaanliku           

perioodini. Viktoriaanlikul Inglismaal pidi iga hästi kasvatatud naine mõistma lillede keelt.           

“Tollal oli igal lillel täpselt kindlaks määratud tähendus. Kui neil ei olnud tähendust juba              

varasemast ajast, mõeldi see välja. Kimbud pandi kokku vastavalt lilledes sisalduvatele           

sõnumitele.” Nõiad ja paganausulised olid lilledele ja taimedele andnud palju tähendusi,           11

mida kristlik kirik üritas varjata, lämmatades neid sageli kunstliku sümboolikaga, näiteks           

taandades loodusjumalannade austamisega seotud motiivid Neitsi Maarja sümboliteks.  12

 

Meie kohalikust kultuurist võib kindlasti esile tuua sõnajalaõie otsimise traditsiooni          

jaanilaupäeva öösel. See tuntud, kuid samas mänguline rituaal on ühtaegu seltskondlik,           

kuid teisalt ka salapärase hõngu ja isikliku müstilise ootusega laetud tegevus. Samuti            

kutsub endaga mängima karikakar, kes ennustab “kas armastab või ei armasta” ning juba             

meelespea nimes avaldub sügava sõpruse sümbol, tema nimi ja õrnus annavad teada, et             

“pea mind meeles”.  

 

Kuna minu töö eesmärgiks oli leida iseenda jaoks tee tagasi looduse juurde, kogeda             

ühendust ja kokkukuuluvustunnet loodusega, siis jätsin Lillerituaali läbi viies sageli          

kõrvale lilledele ja õitele juba varasemalt antud tähendused ja sümboolika ning lähtusin            

nendega töötamisel isiklikust sisemisest intuitsioonist ja tunnetusest. 

 

11 S. Piippo, Taimede varjatud vägi. Tlk K. Jaanits. Tallinn: Varrak, 2011, lk 23. 
12 Samas. 
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2.3. Isikliku Lillerituaali loomine 

 

Mõni aeg tagasi leidsin end oma elus täielikus hingelises pimeduses, kus olin silmitsi             

sügava leinaga ega näinud väljapääsu. Et leida vähimatki valguskiirt, mis sellesse           

pimedasse ruumi jõuaks, küsisin nõu erinevatest allikatest. Selle peale soovitas üks tark            

naine mul end elujõu ammutamiseks katta lilledega. Nii ostsingi südatalvel poest kimbu            

kõige kaunimaid lilli ning tunnetasin, mil viisil võiksin õitega isikliku ühenduse luua.            

Inuitiivselt tegutsedes viisin seejärel iseenda peal läbi keha rituaalse lilledega katmise,           

millest kujunes rahustav, lõõgastav, elujõudu andev ja taasühendav rituaal, mis mõjus nii            

mu meelele kui kehale kosutavalt. Alles protsessi hilisemas faasis taipasin kõnekat           

paralleeli lilledega keha katmisest matusekombetalitustest. Ent vastupidiselt ärasaatmisele        

oli minu intutiivselt läbi viidud rituaali eesmärgiks elu tervitada, iseennast ellu tagasi tuua. 

 

Pool aastat hiljem, südasuvel pikemalt Setumaal viibides, meenus mulle keset          

külluslikult õitsvat loodust minu talvine rituaal ning usalduslikus õhkkonnas koos          

lähedaste sõpradega tekkis mul soov nendega oma varasemat isiklikku lõõgastavat          

kogemust jagada – tänada neid hoolivuse ja sõpruse eest ning elus olemise ja elurõõmu              

tähistamiseks nad lilledega katta. Mänguline tegevus tõi puhast rõõmu ja õnnetunnet,           

pakkudes kogemust, mida oli ühelt poolt hea talletada keha mällu, teisalt jäädvustada            

visuaalselt fotodele, et hiljem pimedal talvisel ajal ja raskematel hetkedel oleks võimalik            

seda kogemust meenutada ja sellesse elujaatavasse seisundisse tagasi pöörduda. 

 

Nii on Lillerituaali loomisel minu peamiseks sooviks jagada kaunist hetke ja kogemust.            

Lillerituaalis osalen mina Läbiviija, andja ja teostajana ning rituaalis Osaleja vastuvõtjana.           

Rituaali läbi viies soovin luua rahu, viia keskendumine ja tähelepanu füüsiliselt kehalt            

tajudele, meeleseisunditele ja lõpuks kõikehõlmavale loodusele. Seda teostades lähtun nii          

oma intuitsioonist kui ka varasematest kogemustest ja protsessi käigus õpitust. Rituaali           

kulminatsiooni hetkel jäädvustan rituaali Osalejast portreefoto, millest kujuneb ühtse         

visuaalse keelega fotoseeria. Selline lähenemine võimaldab mul ühendada ilu loomise ja           
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rituaali kogemise fotograafikutsega ning annab võimaluse Lillerituaali vaadelda kui         

loomingulist kunsti-, keha- ja meeleteraapia praktikat.  

 

2.3.1. Kunst kui kehapraktika 

 

Kaasaegse tehnoloogia ja kaamerapõhise meediumiga töötades nõuab oma loomingu         

teostamine kindlasti rohkem vaimset kui füüsilist pingutust, mistõttu on mõistus sageli           

visuaalse infoga ülekoormatud. Silmad on uudishimust pärani, informatsiooni voolab ning          

vaatlusele, salvestusele, analüüsile, valikutele, vigade parandusele, järeltöötlusele ja        

transformatsioonile kulub suur hulk aega. Füüsiline koormus piirdub seejuures vaid          

mõneminutilise kõhulihaste pingutamisega pildistamise hetkel asendisse fikseerudes,       

asjade autosse ja stuudiosse tassimisega, kaamera hoidmise ja nupule vajutamisega.  

 

Seetõttu on mulle väga sümpaatsed kõiksugu kehapraktikad ja kunstivormid, mis          

pööravad tähelepanu sellele, kuidas loomulikumal moel vaimu ja füüsilise keha          

potentsiaali loomingulises eneseväljenduses rakendada. Vähene füüsiline aktiivsus mõjub        

lõpuks ka vaimsele tööle pärssivalt ning sellest lähtuvalt hakkasin otsima võimalusi           

pöörata rohkem tähelepanu füüsilisele kehale ja energia liikumisele, tasakaalustamaks         

sundasendeid, ebatervislike rütme ja ärevaid meeleseisundeid, mis tehnoloogia        

kasutamisega vältimatult kaasas käivad. Võttes aluseks vähima pingutuse seaduse, mille          

järgi looduse arukus toimib pingutuseta, kerguse ja hoogsa muretusega, harmoonia ja           

armastusega , seadsin eesmärgiks jõuda rituaali abil pingevabasse vaibunud olekusse ja          13

sealt edasi loomulikku loomise voogu.  

 

Kehapraktikaid võib olla nii füüsiliselt aktiivseid kui ka passiivseid ning keha valdamise            

ja meelega juhtimise kunstid on mulle äärmiselt inspireerivad, olgu selleks aktiivsed           

tegevuskunstid, näiteks etenduskunstid, geriljakunst, 5 rütmi tants või füüsiliselt         

rahulikumad idamaised kehapraktikad. Olenemata vormist tegelevad mõlemad suunad        

13 D. Chopra, Edu seitse vaimset seadust. Tlk S. Noa. Tallinn: Nebadon, 1998, lk 39. 
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väga selgelt kehalise keeleoskuse ning vaimse ja füüsilise potentsiaali tundmaõppimise,          

arendamise ja isiklike võimekuse piiride kompamisega. 

Füüsiliselt passiivsemad keha- ja tervisepraktikad (näiteks qigong, shindo,        

meditatsioon) piirduvad minimalistlike liigutustega ja keskenduvad sisemisi energiaid        

suunavatele praktilistele harjutustele, mistõttu võib mõni neist esmapilgul tunduda         

mittemillegi tegemisena. Tegelikult suunatakse vähese liikumise ja asendites püsimise abil          

tähelepanu protsessidele, tajudele ja tunnetusele neid kritiseerimata, hingamise abil aga          

tasakaalustatakse energiad, nii et need saaks vabalt kehas voolata ja sisemine harmoonia            

saaks kiirguda ka väliskeskkonda.  

Minu jaoks on viljaka loometegevuse jaoks oluline keha ja vaimuenergia tasakaal, keha            

ja meele tunnetamine ning täisväärtuslik eneseväljendus. Seega valisin ühenduse         

taasloomise praktikaks rituaali, kus keha kaasamine, mängulisus ja vaimne vaikus aitavad           

liigsetel meelevõrinatel rahuneda, tunda rõõmu ning lasta edaspidisel vabalt voolata. 

 

Visuaalne kunst, aga ka kõik kaunid kunstid laiemalt, on välja kasvanud rituaalidest ja             

põhinevad meisterlikkuse saavutamiseks praktikal. Praktika seisneb korrapärasuses, rütmis        

ja sama protsessi regulaarses kordamises, mis toimub analoogselt ka looduses: näiteks           

ärkab taim igal hommikul, avab õie, teeb ringi koos päikesega ja läheb siis jälle magama.               

Korduvate protsesside tulemusena tegevused täiustuvad, arenevad eesmärgi poole ja         

kujuneb  meisterlikkus. 

Nii mõistsin, et ühekordsest tegevusest ei piisa sissekujunenud rütmide         

tasakaalustamiseks ja olen peale selle teadvustamist kaasanud tasakaalustavaid        

kehapraktikaid ka igapäevasesse kaamerapõhisesse töörütmi.  

 

2.3.2. Isiklik taimesümpaatia 

 

Taimed kui loodusvormid on minu jaoks äärmiselt kütkestavad - neis peituv sümmetria            

on alistav, vastupandamatu, võluv ja sümpaatne. Õitel on omadus haarata mind jäägitult            

kõikide meeltega: õied kui taimede kroonid on eriliselt hedonistlikud ja kütkestavad ning            

nende vahetu kohalolu toob ka minu sellesse hetke kohale. Õisi vaadeldes puudub mul             

14 
 



 

hirm hääbumise või surma ees; on vaid puhas olemine, elu ülima eheduse ja hetke ilu               

kogemine. Tunnen, et taime tundma õppides ja talle keskendudes hakkab ta end            

vähehaaval avama ning juhib selle kaudu mind mõtisklusteni inimese elu üle, peegeldades            

mulle seeläbi ka minu enda peidetud sisemaailma. Selles mõtlusprotsessis on eriline           

väärtus, sest see võimaldab mul tasakaalustada fotograafi üksildase elukutse eripärasid          

ning olla ühtsuse tundes. Nii sünnib koosloomine loodusega.  

Kui varasemalt olen vaadelnud puid ja nendega toimuvad protsesse, siis on mind            

haaranud just nende pikaajalise elutsükli tajumine. Taime ja õie elu on võrreldes puu või              

inimese omaga aga väga üürike, ometi oleme kõik teineteisega sümbiootilises seoses.           

Lilled tuletavad mulle meelde, et õitsemine toimub praegu. Elu toimub praegu. 

  

Avastades õite iseloomu, olgu see siis väljakutsuv või tagasihoidlik, tajun ma, et nende             

episoodilises etteastes peitub midagi väga märkimisväärset ja ajatut. Isegi kõige          

äraspidisemate proportsioonide puhul on õis minu jaoks seotud millegi ürgnaiselikuga, mis           

tegelikult peitub iga inimestes sõltumata soost ja mis märgib duaalsuses ühtsust. Samuti            

tunnen sidet George Bataille essees “Lillede keel” välja toodud poeetiliste          

abstraktsioonidega, kus lillede tähendus on tabavalt üle kantud inimlikule ilu ja armastuse            

otsinguile, ingellikele püüdlustele, häbitule seksuaalsusele ning hääbumise ja surmaga         

silmitsi seismisele.  14

 

2.3.3. Lillede valimine 

 

Lillerituaaliks valmistudes on esmalt vajalik leida lilled – nende valikul on mitmeid            

aspekte, mida silmas pean. Esmalt lähtun sellest, mida loodus pakub: millised taimed            

parasjagu õitsevad ja sel hetkel kõige väekamad on. Teiseks aitab valikut teha lillede             

meelitav lõhn, mis kutsub neid korjama. Aeg-ajalt pistan nii korvi kui suhu mõne hapuka              

jänesekapsa, nurmenuku või magusa piimanõgese õie. Nii olen õitega ühendust loonud           

juba kolme meelega: visuaalse, lõhna- ja maitsemeelega. Lisaks eeldab korjamine          

14 G. Bataille, The Language of Flowers. – Superbunker.com; 
https://superbunker.com/about/subterranean/bataille-flowers/. 
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automaatselt ka taimede puudutamist ehk kaasab kompimismeele. Siinkohal on olulised          

eelteadmised mürgistest taimedest, samuti selle kohta, millised taimed närbuvad kiiresti          

ega sobi seega rituaaliks.  

Kuna ma elan linnas, olen aeg-ajalt lilli korjanud ka murulappidelt ja linnaaedadest            

(näiteks kirikakraid, valget ristikut, võililli või meelespäid), kuid enamasti korraldan          

rituaali ettevalmistamiseks väljasõidu loodusesse, et leida metsikuid õisi. Sageli satub          

mulle ette taimi ja õisi, mida ma varem kohanud või märganud ei ole ja mille omadusi ma                 

veel ei tunne. Sellisel puhul ei korja ma lilli ainult nende tähenduse või raviomaduste järgi,               

vaid usaldan oma varasemaid teadmisi ja intuitsiooni ning luban ka senitundmatul õiel            

Lillerituaalis osaleda. Nii kohtuvad vana ja uus, mis võimaldab ühtaegu nii tuttavaid            

äratundmisi kui ka seni tundmatute taimede, õite ja loodusvormide tundmaõppimist, mis           

omakorda soodustab sügavamat ja lähedasemat kontakti loodusega. Taasühendumine aga         

ongi minu peamine eesmärk.  

Ka osaleja ei pea rituaali käigus tingimata teadma ja tundma kõiki taimi ega uskuma              

nende raviomadustesse, kuid vahel aitab taimemütoloogia või -tarkuse tundmine ja          

teadmine selle kohta, milliseid soodsaid omadusi mõnele taimele omistatakse, kaasa õigele           

meeleolule ja häälestumisele. Protsessi käigus kirjeldan Osalejale tegevusi, mida läbi viin           

(näiteks “asetan meelespead su silmadele” või “see taim võib natuke torkida”) ning juhul,             

kui tunnen, et minu teadmised mõne taime mõju ja temaga seotud sümbolismi kohta             

(näiteks angervaksal on südant ja vaimu rahustav mõju) on protsessi jaoks toetavad, jagan             

ka seda temaga. Nii väldin ehmatuse hetki ja hoian Osalejat pidevalt kursis, mis toimub              

temast väljaspool, sest tema silmad on Lillerituaali ajal enamasti suletud. 

 

 

2.3.4. Ruumi ettevalmistus 

 

Ruum on Lillerituaali oluline osa, mis võimaldab osalejal tunda end turvaliselt. Kui            

iidsetel aegadel viidi rituaale läbi templites ja pühapaikades, siis minu valitud paigad on             

kindlasti palju askeetlikumad ning keskenduvad hoitud ruumi loomisele võimaluste piires. 
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Lillerituaali paikade valikul olen lähtunud eeskätt sobivast valgusest (fotograafiline ja           

esteetiline eesmärk kvaliteetse foto salvestamiseks) ning osaleja ja enese mugavusest ning           

heaolust rituaali läbiviimisel (rituaali lõõgastav eesmärk). Kokkuvõtvalt on vajalik         

loomuliku valgusega soe katusealune ruum, mis on eelistatult looduse vahetus läheduses,           

kuid mis oleks kaitstud väliste stiihiate eest. Käesoleva töö praktilise osa loomise käigus             

olen seni kasutanud Lillerituaali paikadena pööningukorrust Setumaa talus, kasvuhoonet ja          

kuppeltelki Kütiorus ning kodustuudiot. 

Enne rituaali korrastan ja õhutan ruumi, seejärel sean valmis mustriliste kangastega           

kaetud aseme ja panen valmis lilled, mis oma lõhnaga ruumi täidavad ja tasapisi rituaalile              

häälestama hakkavad. 

 

2.3.5. Osalejate ettevalmistus 

 

Lillerituaal on eelkõige koostöö ja kokkulepe Läbiviija ja Osaleja vahel – selleks on             

vaja Läbiviija valmisolekut jagada ning Osaleja nõusolekut ja koostöövalmidust osa saada,           

sest oma varasema kogemuse põhjal olen mõistnud, et Lillerituaalis on oma koht nii             

andmise kui vastuvõtmise protsessil. Hoolimata sellest, et Lillerituaali käigus käsitlen          

Osalejat kui osa fotograafilisest kompositsioonist, on siiski tegemist päris inimesega, kellel           

on tundlik keha ja hingemaailm. Seega olen osalejad valinud vastavalt sümpaatiale,           

usaldusele, sarnasele häälestatusele ja avatud meelele. Osalejateks on enamasti olnud minu           

lähedasemast tutvusringist inimesed, kuid leidub ka kaugemaid vanu ja uusi tuttavaid.  

Kui Osaleja on saabunud rituaalipaika, tutvustan talle eelhäälestuseks edasist protsessi          

ning vahel kostitan teda taimetee või maiustustega. Seejärel vahetab Osaleja oma           

tavarõivad rituaali rõivaste vastu, milleks on kas lillemustrilised, naturaalsetes toonides          

või ornamentikaga ehitud rõivad, et toetada eesmärgistatud visuaalset ühtesulamist         

tervikuga ja palun tal asemele heita. 

 

 

17 
 



 

2.3.6. Rituaali kulg 

 

Olgugi et Lillerituaali läbi viies olen püstitanud loomingulise töö eesmärgiks salvestada           

foto, pühendun lillede seadmise käigus oma tähelepanu eelkõige täielikult Osalejale ja           

tema heaolule. Rituaali kestvus on umbes üks tund ja kuna Osaleja lamab askeetlikul             

asemel, on võimalik, et ta tajub ajuti sundasendist tingitud ebamugavustunnet, näiteks           

torkimist või sügelust lillede asetamisel, mille puhul aitan seda leevendada mõlemale           

poolele sobivalt, näiteks muutes taimede asendit. Samas on ebamugavustunde talumine,          

sellest läbiminek ja selles lahustumine eelduseks täielikule leppimisele, alistumisele ja          

rahule. 

Lillerituaali saadab lõõgastumist soodustav helitaust, mis seguneb ümbruse        

kontrollimatute helidega, on mõeldud rahustava alatooni ja atmosfääri loomiseks ning          

meelte vaibumise toetamiseks. Helitaustana kõlab näiteks 528 Hz helisagedusi kasutav          

rahustav muusika, sanskritikeelsed palved või lilletemaatikat toetavad muusikapalad,        

näiteks Anna Kaneelina “Lilledes”. Lisaks paneb lillede ja taimede lõhn ka õhu lõhnama,             

tänu millele saab seda värskust, seal hulgas isegi maa ja mulla lõhna, rütmiliselt sügavalt              

sisse ja välja hingata. See omakorda aitab veelgi enam lõõgastuda. Horisontaalne asend,            

helid ruumis ja hingamine aitavad osalejal Lillerituaali käigus jõuda vaibunud olekusse           

sõltumata sellest, kas osalejal on varasemaid meditatiivseid kogemusi või mitte.  

Lillerituaali keskseks osaks ja tegevuseks on lillede asetamine Osaleja kehale. Osaleja           

silmad on rituaali käigus suletud, tänu millele on tema nägemismeel ehk info kõige             

aktiivsem vastuvõtja välja lülitatud ning ta aimab vaid abstraktseid valguskujutisi läbi           

laugude. Samal ajal on tema lõhna-, heli- ja puudutuse tajumeeled erksamalt           

aktiviseerunud, mis seeläbi aitavad tunnetada keha siin ja praegu ning suunavad pehmelt ja             

leebelt rituaali sügavamatesse kihtidesse. Intuitiivsel hetkel, kui lilled ja Osaleja hakkavad           

minu tunnetuse jaoks kujunema sobivasse kompositsiooni, hakkan salvestama        

portreefotosid.  
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3. KAAMERAPÕHISE KUNSTI KASUTAMINE RITUAALIS  

 
Kaasaegne kaamerapõhine kunst põhineb 19. sajandi tehnoloogilisel arenguprotsessil,        

mil leitutati fotoaparaat ja suudeti esmakordselt kujutis salvestada ilma seda käsitsi ümber            

joonistamata. See oli ühel ajal realistlik ja maagiline, andes võimaluse ajas tagasi minna ja              

salvestatud hetke visuaalselt uuesti kogeda.   15

Tänapäeval on kõigil kaamerad taskus, pildi sisuline maagia ja erilisus on kaotanud oma             

tähenduse. Seda enam pean oluliseks seda unikaalset sidet, mis mul loomisega tekib. Oma             

kaamerapõhises loomingus olen keskendunud fotograafiale, sest mind kütkestab selle         

meediumi ajatu ja vahetu olemus ning kuigi tegelen pildistamisega regulaarselt, on fotode            

tegemine minu jaoks jätkuvalt protsess, mis pakub avastusi, rõõmu ja naudinguid. Lisaks            

tunnetan seda kui rituaalset tegevust, mis aitab mul igapäevasest ekraanipõhisest tööst ja            

inforohkest sotsiaalmeediast tingitud visuaalset üleküllastust tasakaalustada, meelt       

puhastada ja keskenduda, soodustades sel viisil tähelepanuvõime teravdumist ja loovuse          

voolamist. 

Samuti võlub mind ikka ja jälle see, kuidas mul on võimalus jäädvustada üks             

millisekund oma teest ja ajaloost – see muudab minu jaoks aja tähendust. 

 
 

3.1. Kaameraga loomise isiklik tähendus 

 

Fotograafia ehk kreeka keelest otsetõlkes valgusega joonistamine (phōs – valgus,          

gráphein – kirjutama) on fundamentaalselt avardanud kogu kaasaegset maailmapilti ja          

andnud võimaluse infot salvestada ja vaadelda väga suures mõõtkavas, alates mikroobidest           

kuni universumi avarusteni. Minu jaoks ei ole fotograafia pelgalt kaameraga salvestus, vaid            

protsess, mille esmasteks instrumentideks on valgus ja valgustundlikud protsessid nähtava          

15 M. Monko, R. Varblane, Fotograafia – nii tavaline ja nii maagiline. – Sirp, 7. IV 2011; 
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/fotograafia-nii-tavaline-ja-nii-maagiline/. 
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ja nähtamatu (alateadliku ja intuitiivse) esiletoomiseks läbi fotograafiliste peegelduste,         

salvestuste ja esitluse.  

 

Fotograafil on oma tegevuses rida väljendusvahendeid – fookus, rakurss,         

kompositsioon, värv, kontrast, kaadri valik –, mille abil saab suunata seda, millist mõju             

foto vaatajale, aga ka pildistajale endale avaldab, kuna foto esimene vaatleja on pildistaja             

ise. Situatsioonist saab võtta või teha jäljendi ning käsitleda seda eelnenu, praeguse ja             

tulevase ühendajana. Situatsiooni saab samuti luua. Igal juhul on tulemuseks pilt, kus kõik             

detailid on eraldi ja samas ühtse kujutisena vaadeldavad, hetk ise on möödas. Sõltuvalt             

tähelepanu ja reaktsiooni kooskõlast jääb kuvand kestma oluliselt kauemaks kui 1/100           

sekundit, mis on foto salvestamiseks kuluv aeg, muutudes ise märgiks või ikooniks ning             

kandes seeläbi endas ehedate hetkede püha krüptikat.  

Valgustundlike protsesside tundmaõppimine on mulle pakkunud rohkelt        

eksistentsiaalseid paralleele filosoofiliste käsitlustega nagu näiteks idamaade filosoofiad        

või Roland Barthes'i käsitlus fotograafiast, aga ka isiklikke eksistentsiaalseid kogemusi ja           

samastumisvõimalusi eri transformatsiooni ja metamorfoosi protsessidega. Peamine on see,         

et mistahes teemasse, sh ka fotografeerimise seisundisse sisenemiseks on viljaka tulemuse           

jaoks vajalik täielik kohalolek.  

Lisaks võimaldab fotograafia mul tuua nii lingvistilisi (märgilisi ja sümboolseid) kui ka            

kognitiivseid paralleele psühholoogiliste protsessidega, provotseerides sõnamänge ning       

luues seejuures personaalseid tähendusi. Näiteks olen kogenud, et positiivist loomine on           

võimas kogemus – heast tundest ja heast kavatsusest loomine. Samuti olen kogenud ka             

negatiivist kui ärevuse, kurbuse, leina ja hirmu aistingust lähtuva loomise võimsust.  

 

Teadlik fotograafiline harmoonia avaldub minu jaoks vastandite koostoimes, mis ühest          

küljest lepib paratamatult olemasolevaga ning teisalt lubab kujundada uue mulje hetkest           

või olukorrast. Olles oma piltide esmane vaataja, avalduvad minu ja foto vahel alateadlikud             

seosed, mis annavad minu jaoks tähenduse sellele, mida näen. Foto kui äärmiselt vahetu             

meedium võimaldab maailma ja enese vahel peaaegu kohest peegeldust ja resoneerumist,           
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kus on seejuures oluline tunnetada, kas tähendusloome protsess saab oma ainese ja jõu             

eitusest või jaatusest – mis on see, mida soovin välja anda ja taas kogeda. 

Kuna minu töövahendiks olev digifoto on massikommunikatsiooni vahend, mis         

võimaldab fotoloomingut hõlpsalt jagada kõiksugu erinevates meediates ja keskkondades,         

nii digitaalsel kui füüsilisel kujul ja jõuda seeläbi suure hulga inimesteni, siis kaasneb             

sellega ka suur vastutus. Minu jaoks on oluline anda endast välja anda võimalik, mille välja               

selgitamine on aega, tähelepanu ja praktiseerimist vajav protsess, mis armastab kulgevat           

laadi.  

 

3.2. Kaameraga loomise isiklik protsess  

 

Minu igapäevane pigem kommertslik fotograafitöö on üldiselt privaatne protsess,         

mille kollektiivne osa avaldub enamasti vaid võttel. Koostööprojektid algavad         

koostööpakkumisest, millele järgneb konstruktiivne kliendi vajadusi ja eesmärke selgitav         

ja salvestamist ettevalmistav periood. Töö on sageli tempokas ning nõuab palju vaimset            

panust ja pingutust. Võttele järgneb taas privaatne aktiivne materjali läbi vaatamise,           

valimise ja töötlemise protsess ning kollektiivne kogemus saabub uuesti siis, kui klient            

materjali avaldab.  

Isikliku kunstilise töö eesmärgistatud loomist alustan aga häälestumisest, mille käigus          

selgitan ennekõike endale lähteülesande ja visualiseerin eesmärgi. Planeerimise käigus         

valin enese vajadustest ja eesmärgist lähtuva valguse, ajastan võtte, kaardistan vajamineva           

tehnika, valin koostööks sobivad inimesed ning selgitan neile oma ideed; lisaks mida            

pakun, soovin ja vajan protsessi käigus. Ettevalmistused võivad kesta nädalaid, teinekord           

kuid ning kulmineeruvad võttega. Vahetult enne võttepäeva seadistan töövahendid ja          

häälestun võtteprotsessile. 

Pildistamisele, mis on protsessi tähtsündmus, on ühise eesmärgi nimel kokku tulnud            

osapooled, kes kõik teevad heas tahtes koostööd eesmärgipärase tulemuse loomiseks.          

Võttepäeval on oluline, et õhkkond oleks kerge, meeldiv ja usalduslik, et nii pildistaja kui              

pildistatav saaksid tööle pühenduda naudingu ja rõõmuga. Aitan omalt poolt osaleja(te)l           

häälestuda, keskenduda ja võtteks valmistuda. 
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Seejärel toimub pildistamise akt, kus püüan tabada visuaalsete ja meeleliste          

komponentide kooskõla ning sobival hetkel teen fotod. Kontrollin kaamera ekraanilt, kas           

kõik on nii, nagu isegi näen, ning vajadusel teen tehnilised korrektuurid – täiustan             

kompositsiooni, muudan valgust või asukohta. Seejärel salvestan täiustatud tulemuse läbi          

objektiivi, peegli ja sensori mälukaardile.  

Pärast pildistamist algab privaatne materjali läbitöötamise protsess – failide         

arhiveerimine, konverteerimine ja toimetamine, mille käigus teen esmased valikud. Kuna          

foto on meediumina emotsionaalne, lasen materjalil ja meeleseisunditel mõne aja settida;           

hiljem valin värske pilguga töö eesmärki toetavad sobivaimad kaadrid, millega alustada           

digitaalset laboritööd. Järeltöötluse käigus saan pildistatud materjali muuta ja töödelda          

suures ulatuses, andes seeläbi võimaluse tähendusloomet omakorda veel enam         

võimendada, tihendada ja suunata.  

 

3. 3. Rituaalide salvestamise eetika  

 

Traditsiooniliselt on rituaale edasi kantud kogemuslikult või suulise pärandi kaudu ning           

üldiselt peetakse rituaalse tegevuse salvestamist häirivaks nähtuseks. Rituaale        

dokumenteerivad salvestused on enamasti lakoonilised ja hämarad ning ilma eelteadmiste          

ja kommentaarideta jäävad nad hiljem vaatajale arusaamatuks ja ebapiisavaks. Samas,          

soovides rituaali talletada asjaosaliste, järeltulevate põlvede või laiema avalikkuse jaoks,          

on dokumenteerimine teatud juhtudel lubatud ja vajalik. Salvestusmeedia kasutamine         

rituaali käigus on äärmiselt delikaatne kokkuleppeline tegevus, kus dokumenteerija peab          

järgima teatud reegleid ja etiketti ning tagama, et dokumenteerimise protsess ei sega            

rituaali läbiviimist ega hajuta pühalikku õhkkonda.  

Rituaalide käigus on osalejad vaibunud olekus, pühendudes täielikult käesolevale         

hetkele. Selline seisund on ühest küljest väga vahetu, teisalt habras, tundlik ja kaitsetu, kus              

kõik sekkuda võivad väliskeskkonna mõjud, mis ei ole eelnevalt kokku lepitud ega toeta             

rituaali kulgemist või eesmärki, hajutavad tarbetult tähelepanu ja võivad tekitada          

soovimatuid katkestusi. Seetõttu on kombeks, et rituaali ja salvestamise protsessi juures ei            
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viibi rohkem inimesi kui vajalik, sest kõik eesmärgile mitte pühendunud inimesed on omal             

moel stiihilised, ettearvamatud ja ebakõla loovad.  

 
 

3.4. Foto kui sild nähtava ja nähtamatu vahel  

 

Erinevad fototeooriad on püüdnud avada seda erilist, seletamatut miskit, mis jääb           

hetkede vahele, mida tajub tähelepanelik silm, tundlik tunnetaja ja valvas vaatleja.           

Fotograafiat on käsitletud looduse kui kõrgeima loomingu vahetu jäädvustamise ja          

taasesitamise vahendit, samuti on seda käsitletud kui personaalse ja globaalse ajaloo           

manifestatsiooni, mis kannab sõnumit “mina olen siin” või “praegu on nii” ka saja aasta              

pärast. Fotojäädvustused lubavad mõnedel hetkedel kesta kauem kui teistel. Fotol on võim            

muuta mälu, kanda endas tõendit või kahtlust, võimalust olla juhus, kokkulangevus,           

lavastus või manipulatsioon. Foto kaudu on märgiliselt võimalik edasi anda ka nähtamatuid            

meelelisi ja tundelisi elamusi, mis meid kõnetavad ja seeläbi omavahel ühendavad.   16

Lillerituaali loomise käigus, kui püüdsin ühelt poolt leida väljapääsu masenduse ja           

ärevuse seisundist ning teisalt otsisin aktiivset vaba voogu loominguliseks väljenduseks,          

said need kaks erinevat ning esmapilgul olemuselt vastandlikuna ja üksteist välistavana           

tundunud tahku omavahel kokku. Vastandpooluseid ühendava lülina leidsin vaikuse kui          

kehapratika, mis esmalt lubab keha ja meele äärmustest keskmesse puhkama ja selginema            

tuua ning seejärel vaibunud meeltega teadlikumalt looma hakata. 

Nii said Lillerituaali kontekstis õied kehade ja hingede ühenduse ning külluse loomise            

lähtesümboliks ja selle sümboli meeleliseks väljenduseks rahu ja rõõm. Lillerituaalis          

salvestatud fotod on justkui portaal, mille läbi on vaatajal võimalik sellest hetkest osa             

saada. Kindlasti ei asenda foto reaalset kogemust ja meelekõlade kokkumängu – füüsilist            

puudutust, häält, heli ega lõhna –, kuid annab vähemalt võimaluse luua head enesetunnet             

ning kogeda rõõmu ja rahu ka distantsilt (näiteks tunda rõõmu kellegi rõõmust).  

 

 

16 Foto erinevaid tähendusvälju teoorias vt P. Linnap, Fotoloogia. Tartu: Jutulind, 2008. 
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3.5. Portreefoto ja hing  

 

Kaasaegset peavoolu portreefotot ehk selfit ja nende sotsiaalmeediasse postitamise         

fenomeni näen kui enesepeegelduse ja heakskiidu otsimist, aga vahel ka kui appikarjet.            

Pealiskaudse suhtumise tõttu jäävad varjatud sõnumid üldsusele märkamata seni, kuni on           

jõutud kriitilise piirini. Kuna tegelen oma igapäevatöös tihti portreefotoga ja püüan nii            

vanade kui ka uute tuttavate essentsi läbi fotokaamera salvestada ja edastada, valisin            

portreefoto formaadi ka Lillerituaali salvestamiseks. See aga tõi esile küsimuse isikliku           

Lillerituaali ajal portreteerimise eetika ja esteetika kohta.  

Nimelt põhineb rituaale praktiseerivate põlisrahvaste vastumeelsus fotojäädvustuste       

vastu uskumusel, et foto võimaldab inimese hinge osasid salvestada ja seega tükike temast             

ära võtta. Arvati, et silmad ja nägu peegeldavad hinge ning rituaalsetel tegevustel ehtisid             

põlisrahvad end maskide, näo- ja kehamaalingutega kurjade jõudude ja kavatsuste eest           

kaitsmiseks. Seega on ühelt poolt Lillerituaalis Osaleja avatud ja haavatav, kuid samas            

minu poolt kaitstud seeläbi, et katsin tema silmad sümboolselt lilledega ja fikseerisin need             

prillidega. Nii oli võimalik suunata pilk sümboolselt ja vormiliselt sissepoole ning tagada            

Osaleja siseilma privaatsus ka olukorras, kus hiljem fotod avalikustan.  
 

 

 

3.6. Foto salvestamine Lillerituaalis 

  

Kuna fotograafia on oma olemuselt väga üksik, tehniline, metoodiline ja täpne ning            

seeläbi pigem maskuliinne ala, kuid minu tegevus pigem intuitiivsem, loomingulisem ja           

pehmem, lähenesin Lillerituaali käigus püstitatud eesmärgile ennekõike hea enesetunde ja          

loovuse vabamast voolamise aspektist – mõistsin, et Lillerituaal võimaldab mul mõlemad           

pooled ühendada ning läheneda neile mänguliselt, helgelt ja isegi lapselikku rõõmu tundes.            

24 
 



 

Lisaks seostatasin projekti looduslike aastaaegadega, millel on oma rütm, lubades seeläbi           

protsessil ise ennast looma hakata.  

Foto salvestamine on mulle kui autorile peale pikka eeltööd oluline sündmus ja            

ettevõtmise kõrghetk. Selleks, et kogu Lillerituaali protsessi südamest nautida, otsustasin          

Lillerituaali käigus peatükis 3.2 kirjeldatud rutiinsesse foto loomise protsessi vabamalt          

suhtuda ning vaadelda ja kogeda seda kui rituaali. Otsuse tulemusena sain tegevuste käigus             

endale sobivas tempos pingevabasse seisundisse häälestuda ning võttepäeval ka Osaleja          

samale meeldivale lainele tuua.  

 

Lähtudes portreefoto formaadist, lõin rituaali käigus Osaleja pea ümber, näole ja           

ülakehale õitest ja taimedest kompositsioonid. Komponeerimisel valisin õisi mänguliselt,         

vastavalt nende eripärale ja värvusele, lähtudes isiklikust intuitsioonist ja esteetika meelest.           

Keskendusin lillede seadmisel Osaleja heaolule ning ebamugavustunde tekkides lahendasin         

selle mõlemale sobivalt, nii et meie mõlema enesetunne oleks hea, meel rahulik ja             

lõpptulemusena valmiv foto kaunis. Strateegiliselt asetasin lilled Osaleja silmadele, et          

tema pilk rändama ei läheks, ja otsaette kolmanda silma piirkonda, mis on idamaade keha-,              

meele- ja vaimuõpetuste järgi intuitiivsust juhtiv väekeskus inimese peenkehas.  17

Kui Osaleja oli lilledega kaetud, vaibunud olekus ja kompositsioon sobiv, seadistasin           

varem valmis pandud kaamera, valisin valgustundlikkuse, ava, säri, fookuse ja rakursi ning            

tegin proovipildi. Nautisin iga keharakuga hetke, kus lõõgastunud olekus Osaleja avaldus           

kaunilt just nii, nagu ta parasjagu on – koos elujõudu, värskust, noorust, ürgset             

loomisjõudu ja õrnust kiirgavate ning väestavate õitega. Kaduvust tunnistades salvestasin          

teadlikult selle hetke ilu läbi oma avatud silmade oma (keha)mällu ja läbi kaamerasilma             

fotole, et hiljem sellesse üksteise täiendamise, ühtsuse, tunnustamise ja täisväärtusliku          

rõõmu tundesse tagasi tulla.  

 

Kuna objektiiv ja inimsilm ei näe päris sama moodi, vajas kompositsioon aeg-ajalt            

kohendamist. Osaleja oli teadlik pildistamise hetkedest tänu kaamera tehtavale klõpsule          

ning usaldas mind ilusa hetke loomisel ja selle salvestamisel. Seejärel salvestasin seeria            

17 S. Berg, Mudrad algajaile. Tlk M. Malmsten. Tallinn: Ersen, 2013, lk 22. 
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fotosid, mille käigus kompositsiooni mänguliselt täiendasin või muutsin ning andsin          

märku, kui soovitud eesmärk oli saavutatud, et osaleja saaks vaikselt oma vaibunud olekust             

tavareaalsusesse naasta ja avada silmad talle sobival ajal.  

 

 

3.7. Lillerituaali seeria valik ja meeleolu loomine 

 

Pärast võtteperioodi lõppu töötasin failidega taas omaette. Selle käigus vaatasin          

salvestatud materjali läbi ning valisin sobivaimad kaadrid vastavalt tundele, millised neist           

edastaksid rahu, rõõmu, mängulisust ja võluvat eripärasust. Sama meeleolu ja omadusi           

rõhutasin ka valitud fotode järeltöötluses.  

Kuna minu isiklik vaimne protsess Lillerituaali kujunemise ja loomise käigus tõi kaasa            

erinevas gammas tranformatsioone, muundumisi ühest olekust teise, ja nõudis minult          

samas ka usaldust nende muutuste vastu, siis kasutasin samu tonaalsusi ka seeria koloriidi             

määramisel. Seega annavad seeriale tooni nii graafiline mustvalge, üleküllastatud         

värvilisus, aga ka midagi tajumatut – unenäolisus ja maagilisus. 

Seeria järeltöötluse käigus kasutasin ka läbitöötluslikku laadi, mis võimaldab muidu          

kahemõõtmelisel fotol mõjuda visuaalselt sügavamana.  

 

 

3.8. Rituaal rituaalis ja isiklik teekond 

 

Lillerituaali salvestamise protsessi käigus tekkis minu jaoks paradoksaalne olukord, kus          

ühest küljest oli pildistamine ise rituaal, teisest küljest oli see ka rituaali salvestamise             

rituaal. Kerkis küsimus erinevate rituaalide ühendamisest ja sellest, kas üheaegselt on           

võimalik täielikult pühenduda tegevusele, olles samal ajal selle tegevuse vaatleja ja           

markeerija ning kas ja kui palju häirib kaamera kasutamine Osalejat Lillerituaali           

läbiviimisel.  
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Lillerituaali fotograafiline eesmärk oli jäädvustada võimalikult kvaliteetne tehniliselt        

korrektne esteetiliselt atraktiivne sümbolistlik foto. Lillerituaali väestav eesmärk oli ja on           

anda võimalus isikliku tajuruumi laienemiseks vaibunud olekus, leidmaks rahu ja rõõmu           

ning viibida ilusas vahetus hetkes. Ühendavaks lüliks antud töös sai loominguline koostöö            

Osalejaga püstitatud eesmärgi nimel, kus lasime lahkuda killukesel oma isiklikust          

egoistlikust eesmärgist ja pühendusime koosloomise protsessi nautimisele.  

 

Tunnetasin, et minu isiklikul arenguteel oligi kõige olulisemaks aspektiks nauding          

koosloomise hetkest, kus osalejad kogesid ühiselt, ent isiklikust vaatenurgast, ilusaid ja           

vahetuid elamusi, mis samal ajal tasakaalustasid hästi muidu üksildast loomeprotsessi.          

Lillerituaali käigus samas ruumis viibides ja sama protsessi tajudes avaldus selles hetkes            

eriline lähedane ühendus, mis oli jagatud, võimendatud ja tõstev kogemus. 

Lisaks tajusin, et kuna Lillerituaali fotode salvestamisele eelnes peatükkides 2.3.4 ja           

2.3.5 kirjeldatud põhjalik eeltöö ja häälestus, olid Lillerituaali puhul minu kui kunstniku ja             

fotograafi tegevused ja kogemused sügavamad, tundlikumad ja meeldivalt aeglustunud,         

võimaldades seeläbi protsessi hetkes paremini tajuda ja ka minul oma tegevuse läbi            

paremini lõõgastuda.  

 

Lillerituaal on koostöö ja koos loomise rituaal. Lillerituaali käigus salvestatud          

portreefotod fikseerisid küllusest, elujõust, rahust ja rõõmust laetud kauneid sundimatuid          

hetki, mis kannavad endas koosvõlumise kunstilist lisaväärtust.  
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KOKKUVÕTE 
 

 

 

Käesoleva lõputöös käsitlesin isiklikust vajadusest alguse saanud otsingute kujunemist         

hingekosutavaks Lillerituaaliks. Soovisin leida võimalust läbi loomeprotsessi lõõgastuda,        

taasluua ühendus loodusega ja kogeda enamasti üksildases fotograafikutse argipäevas         

rohkem koosloomise tunnet. Töö koosneb teoreetilisest käsitlusest ja empiirilisest         

fotoseeriast. 

Lõputöö teooria osa koosneb kolmest peatükist. Töö esimeses osas vaatlesin õitega           

seotud rituaale looduslähedastes maailmakäsitlustes ning lillesümboolika väljendusi       

rituaalsetes tegevustes, mille käigus selgus, et lilled on olnud rituaalide lahutamatuks osaks            

erinevates kultuurides üle maailma ja läbi ajaloo.  

Lõputöö teises osas käsitlesin, kuidas taimede sümboolseid tähendusi tundma õppides ja           

enda vajadustele lahendusi otsides kujunes välja isiklik Lillerituaal. Kirjeldasin         

Lillerituaali loomise protsessi ja selle kulgu, kunsti kui kehapraktikat tajuruumi          

avardamiseks ning rituaali häälestavaid etappe, mille tulemusena valmis portreefotoseeria.         

Mõistsin, et minu jaoks on viljaka loometegevuse jaoks oluline keha ja vaimuenergia            

tasakaal.  

Kolmandas vaatlesin kaamerapõhise kunsti isiklikku tähendust ja protsessi, rituaalide         

salvestamise traditsioone ja eetilisi küsimusi, mis rituaali jäädvustamisega kaasnevad.         

Samuti käsitlesin üles kerkinud paradoksi ehk olukorda, kus rituaali sisse tekkis omaette            

rituaal. Vastuolu leidis lahenduse jagatud vastutuses ja rõõmus.  

Töö loomingulise osa tulemusena valmis portreefotoseeria, mille loomine oli lõõgastav          

kogemus. Lillerituaali peamine eesmärk oli tuua tähelepanu keskmesse rituaalsuse olulisus          

igapäevaselt stressirohkes infost üleküllastutud keskkonnas, taaselustades loodus- ja        
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rahvatarkuseid ning kasutada neid dialoogivahendina iseenese kui avalikkusega        

ühisteadvuse avardamise eesmärgil. Lillerituaali jaoks valisin lilli vastavalt aastaajale ja          

intuitsioonile ning modellidena kasutasin nii lähedasi sõpru ja tuttavaid kui ka võõramaid            

inimesi, kes tegutsevad erinevates loomevaldkondades. Oluliseks aspektiks modellide        

valikul oli usaldus ja sarnane häälestatus. 

Fotoseeria eesmärgiks on edasi anda Lillerituaali käigus kogetud ühist ilusat hetke ja            

elujaatavat rõõmu, mida looduse andide ja isikliku pühendumise abil on võimalik luua.            

Samuti on seeria portaaliks, mille läbi saab vaataja olnud hetke uuesti kogeda. Usun, et              

fotod on head allikad, kus tulevikus raskel hetkel tuge leida ja end positiivse energiaga              

laadida.  

Loodan, et suutsin käesoleva tööga vaatajat kutsuda mõtisklema keha ja vaimu           

tervistavate rituaalsete tegevuste üle kaasaegses visuaalselt küllastunud ja rutiinirohkes         

inforuumis ning pöörama suuremat tähelepanu üksteisele, loodusele ja koosloomisele,         

millele abil saame jagada nii vastutust kui rõõmu. Loodan, et minu eesmärk täitus.  

Tahaksin tänada kõiki, kes olid abiks antud lõputöö valmimisel, eriti oma juhendajaid            

Marit Ilisoni ja Peeter Lauritsat, Peeter Linnapit, Merit Kaske, Neeme Loppi, oma ema,             

kõik eeskujusid ja inimesi, kes selles protsessis osalesid ja mind füüsiliselt või vaimselt             

toetasid.  

Kavatsen lõputöö valmimise käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi          

edaspidi teadlikumalt oma loomingus ja isiklikus elus kasutada ja kindlasti teemaga edasi            

tegeleda. Näen Lillerituaali loomist ja kujunemist kui vaheetappi pikemal teekonnal, millel           

on potentsiaali areneda ja avalduda erinevates formaatides ja meediumites ka tulevikus.           

Selliseks formaadiks võiks näiteks olla tajupõhine näitus nii füüsilises kui virtuaalses,           

avalikus või privaatses ruumis.   
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