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SISSEJUHATUS

Oma lõputöös annan enda kootud gobelääni koidele söögiks. Selline idee tuli kaasaegse

tekstiilikunsti ainest, kus pidime vana tekstiili või esest uues võtmes kasutama. Sellest sündis

koidele pühendatud altar (lisa nr 1). Kuna iga tekstiilikunstnik puutub mingil ajal oma elus

kokku koidega, siis mulle tundus, et alatar koidele kaitseks ja lepitaks ning võiks olla selle ala

inimesele vajalik või vähemalt soovitatav. Koi on üks kardetumaid tekstiili-kaaslejaid, kelle

nime mainimine võib nii mõnelgi inimesel esile kutsuda lausa närvilisi reaktsioone.

Mulle tundub,  et oleme olnud koi vastu liiga karmid ja pole kordagi teinud katseid teda

mõista, ega aru saada tema ökoloogilisest rollist ja olulisusest looduses. Öeldakse,  kui

surevad kõik putukad, siis hävineb ka meile elamiseks hädavajalik keskkond.

Oma tekstiiliõpingute käigus olen kokku puutunud inimestega, kelle südameasjaks on

tekstiilse pärandi hoidmine ning säilitamine.Seetõttu mõistan paljude tekstiilikunstnike muret

teoste või esemete hävimise ning traditsiooniliste tehnikate kadumise pärast. Just vanade

esemete eeskujul on kõige parem õppida ja õpetada. Samas - kui kaob toimiv looduslik

keskkond, siis kaovad ka need, kelle jaoks pärimust säilitatakse.

Oma lõputöös uurin koiliblika ja inimese vahelist kommunikatsiooni, koostööd ja

erimeelsusi, kasutades Jakob von Uexkülli omailma mõistet. Vaatlen koide bioloogilist

olemust ja ökoloogilist rolli ning inimese ja koi suhteid ajaloos ja kultuuris. Samuti tunnen

huvi  kunstniku pürgimuse vastu  saavutada midagi ülevat ja kestvat. Võrdlen oma teose

loomise protsessi liblika metamorfoosiga ning jätan oma kunsti stiihia hooleks.
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1.  OMAILMAD JA ILU TAJUMINE

1.1. Omailmad

Jakob von Uexküll, kes võttis kasutusele omailma mõiste, võrdles meie arusaamist teistest

loomadest ja elusolenditest sellise raamatulugemisviisiga, kus keskenduksime ainult

trükivärvi ja tähtede kuju vaatamisele, suutmata lugeda raamatu päris sisu. (Uexküll, 2012;

179). Omailm on olendi omakeskne maailm, mis on täpselt selline, nagu ta seda tänu enda

eristusvõimele ja kogemusele tajub. On olendeid, kelle jaoks on omailma loovaid erisusi

vähem ja on neid kellel on rohkem. Ühes ja samas keskkonnas puutume kokku erinevate

omailmadega, mis pidevalt eri nähtuste läbi omavahel lõikuvad. Oma  tajuorganite (näiteks

nagu nägemise, kuulmise või  haistmise)  kaudu kogevad erinevad organismid samu

fenomene väga erinevalt (Deely, 2001).

Selleks, et tekiks omailm, peab olendil olema võime tajuda ja mõjutada (Uexküll  ja Kriszat,

1934; 37). Tavaliselt kutsub selle esile mõni objekt või nähtus. Eelnimetatud protsessi aitab

mõista järgnev skeem (Joonis 1.):

Joonis 1.
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Uexkülli mõttest lähtuvalt kohtuvad minu lõputöös mitu erinevat ja isegi vastandlikku

omailma, kus mõlemal juhul on tajutavaks objektiks gobelään. Koid vaatavad gobeläänis

olevaid materjale kui toitu, ehitusmaterjali ning elukeskkonda.

See, kas “külalise” jaoks on vaibas ka esteetilisi väärtusi, täpsemalt, kas vaip on tema jaoks

“ilus”,  on väga raske öelda.  Koi röövikute nägemisorgan on väga algeline, seevastu omavad

nad arenenud lõhnataju, vähemasti teatud ainete suhtes. Koi valmikute käitumist juhib suures

osas lõhnataju. Nagu enamik öö- ja pisiliblikatest, suhtlevad koid bioaktiivsete ainete -

feromoonide abil, mille järgi leiavad isased koid partneri. Emasliblikad leiavad koha, kuhu

muneda samuti lõhna abil  (Kuresoo; vestlus).

1.1. Kuidas erinevad olendid võiksid ilu tajuda?

Ilu mõiste on ilmselt omane ainult inimesele. Esteetika tähenduses on see kompleksne ning

mitmetahuline. Püüdes mõista, mida see võiks tähendada teistele olenditele, võib vaadelda ilu

kõige elementaarsemaid, sõnaraamatulikke määratlusi.

Omadus olla meeldiv, eriti vaadates; või keegi või miski, mis loob selle meeldivuse, eriti, kui

seda vaadata (Cambridge, www...)

Omadus olla meeltele või mõistusele meeldiv (Oxford, www...)

Keeruline on arvata midagi loomade esteetiliste valikute kohta. Kuid kindlasti saab midagi

nende käitumise järgi oletada. Kõige sagedamini võiks ilu avalduda loomade

paaritumiskäitumises, sest sealgi tehakse valik “meeldimise” järgi. Tõlgendades seda iluna,

peame jälle pöörduma Jakob von Uexkülli omailmade teooria juurde. Inimese maailm on

mõisteline ja need lähtuvad inimese loodud omailmast. Mistahes meelte- ja tundemaailma ja

psüühika avaldusi kirjeldavate mõistete puhul on alus oletada, et need lähtuvad oluliselt

inimese enda omailmast. Näiteks kui inimene paneb kassile lipsu kaela, arvates et see on ilus

ja kass oskab seda hinnata. Me ei tea, kui ebamugavalt sellega kass ennast tegelikult tunneb.

Veelgi enam, me ei tea täpselt ka imiku puhul, kas talle meeldib, kui kaunistame teda enda

meelest ilusate peaehetega. Teise inimese puhul saamegi teada mis talle meeldib, kui ta seda

meile ise ütleb.  Kas uusim mood meeldib kõigile? Üldjuhul paljudele meeldib seda

kinnitada, sest see on ju “moodne”.
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Võib oletada, et kindlad värvikombinatsioonid ja teatud välised tunnused näitavad

erinevatele loomadele, et vastassoo isendil on head geenid. Ilusad tunnused lasevad oletada,

et ka selle isendi järglased on terved ning konkurentsivõimelised. Kõige selle tõttu võib

teatud ettevaatusega siiski öelda, et ka loomad teevad oma valikuid teatud juhtudel

“meeldimise” järgi.

Samas jällegi liigne värviküllus võib kujuneda ohtlikuks, sest loom on kergemini

röövloomale märgatav. Ka looduses näib kehtivat ütlus “ilu nõuab ohvreid”. Seda nähtust

nimetatakse händikäpi printsiibiks, ja see tähendab, et ekstavagantne loom reklaamib end

väga kauni, samas kardetud isendina. Tegelikult selline liigne välja paistmine kahandab

isendi ellujäämis võimalust, kuid tõstab sigimisedukust (Mänd, 2021). Heaks näiteks on

paabulinnu saba, mis näeb väga uhke välja, kuid millega lennata on väga ebamugav ja raske.

Erinevalt händikäpi strateegiat rakendavatest  liikidest, on paljude liikide strateegia olla

tagasihoidlikum, et vähem silma paista ja ellu jääda. Seksuaalsete tunnuste asemel võivad

paljudel liikidel kaitsekohastumusena olla tunnused, mis inimsilmale on ilusad, aga mille roll

nende liikide jaoks on hoopis muu - näiteks  meie jaoks “kaunid” silmad paabusilma

tagatiibadel peaksid hoopis heidutama võimalikku vaenlast.

Kuid kaitse- ja peitevärvuse järgi ei saa ilu mõistet defineerida, sest sel puhul puudub sama

liigi isendi valikuline osa. Loomariigis on mõne liigi puhul  ka käitumisviise, kus isendid

kasutavad individuaalselt esteetilist laadi toiminguid millegi väljendamiseks. Värvikaks

näiteks on isane läik-lehtlalind, kes kasutab lehtla tegemiseks alati kindlat värvi (siniseid)

esemeid, et emane sinna paaritumise eesmärgil meelitada. Meister-lehtlalind aga korjab

kindla esteetilise valiku järgi eri värve esemeid ning paneb neid teatud süsteemi järgi oma

pesa ette hunnikutesse (Jabr, 2019)
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2. KOID

2.1. Koide iseloomustus

Koiliblikad kuuluvad liblikaliste seltsi ning pisiliblikate rühma. Pisiliblikalised on kunstlik

süstemaatiline rühm, mis põhineb liblika suurusel, tegelikult on pisilibliklased suguluses

ööliblikatega (Remm, 1984). Kodudes võib pesitseda isegi üle 10 liigi erinevaid koisid,

kellest kõige tuntumad on riidekoid ning nahakoid (Koba, 2012). Tuppa võivad koid sattuda

vabast loodusest ehk parkidest või metsast, sest peale villa, mida leidub majapidamistes,

maitseb neile ka muu looduslik kiud. Tavaliselt muneb emane koiliblikas umbes 100-150

muna. Selleks valib ta koha, kus röövikutel oleks peale munast koorumist piisavalt toitu ning

varju.

Röövikud võivad elada 35 päeva kuni 2,5 aastat ja kasvada lausa 1,2 cm pikkuseks. Lisaks

villasele või siidist tekstiilile sobivad koidele paljunemiseks tolmurullid ning kõik loomse

päritoluga kerantiini sisaldavad jäänukid, nagu karvad ja nahad.

Liblika staadiumis puuduvad koidel toitumiseks vajalikud organid, nende ülesanne on

ainult paljuneda ja muneda.

Koide ökoloogiline roll on olla lagundaja (Kolbert, 2020; 38-61). Lagundajad on olulised,

kuna ilma nendeta kuhjuksid surnud organismid ja orgaaniline aine loodusesse. Riidekoid on

ühed vähestest putukatest, kes suudavad lagundada keratiini. Enne kui inimesed hakkasid

villa kasutama, sigisid koid ilmselt surnud loomade karvastikus. Seega on koid elanud koos

inimesega sellest ajast saati, kui ta külma eest oma keha katma hakkas.  Pigem hõivasid

inimesed koi elupaiga ja toidulaua, sellest saadik on ta meie kaaslaseks juba iidsest ajast. Ja

seepärast on tema vastumeelsus inimestele jõudnud tugevasti kinnistuda, umbes samamoodi

nagu täide ja kirpude puhul.

Kuna koid võivad elutseda parkides või aedades, siis on nad toiduks nii lindudele kui ka

teistele putukatele, seega on nad osaks eluslooduse toiduvõrgustikust.

Tuttavatelt kuulsin huvitavat lugu ühest ökoehitusega tegelevast inimesest, kes oli

otsustanud oma maja lambavillaga soojustada koitõrjevahendeid kasutamata. Muidugi on

pimedad nurgad ja maja palkide vahel olev vill parim pesitsuspaik koidele ja soodne

keskkond röövikutele elamiseks. Kahjuks ei pidanud keegi selles majas kaua vastu, sest koos

soojustusega söödi ära ka kõik kampsunid, mis majas olid.
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2.2. Tekstiili valmistajatest väikesed olendid

Mingis mõttes on koi ka ise kuduja ja suudab luua tekstiili. Nimelt koob tema vastne

nukkumiseks enda ümber kookoni, mis võib sisaldada nii villa- kui ka siidikiude (vastavalt

elukeskkonnale).

Putukamaailmas on mitmeid liike, kes on suutelised tekstiili looma ja on isegi ka liike, kes

toovad inimesele sellega kasu. Näiteks siidiuss, kelle kookonit kasutatakse siidikiu

saamiseks. Kuna siid on üle maailma väga nõutud materjal, siis enamus siidiussid liblikafaasi

ei jõuagi, sest kookoneid, mida siidiliblika röövikud koovad, kasutatakse inimese poolt

erinevate siidimaterjalide saamiseks.

Pealse siidiussi on veel palju loomi, kes suudavad valmistada siidi. Näiteks teevad kuduja

sipelgad omale pallikujulisi pesi lehtedest ja vastsete loodud siidist. Mesilaste röövikud

toodavad siidi, et tugevdada oma kookoni seinu.  Veel suudavad siidikiudu valmistada mõned

mardikalised, kiilid, kärbsed, vaablased jne (Sehnal ja Sutherland,  2008).

Inimestele kõige tuttavam kuduja on ämblik, kes tihti meie kodudes elab ja võrke

toanurkadesse koob. Teadlased on pikka aega uurinud ämbliku niidi kiudu ja selle omadusi

ning on avastanud, et see on üks kõige elastsemaid ja tugevamaid looduslikke kiude

maailmas. Sellel võiks olla palju praktilisi kasutusalasid, kuid seni ei ole seda suudetud järgi

sünteesida (Spencer, 2020).

2.3. Kuidas inimesed on üritanud koidest lahti saada?

Koisid oma riidekappidest eemal hoidmiseks on inimesed proovinud igasuguseid vahendeid.

Vanasti kasutati selleks palju erinevaid taimi nagu lavendlit, lõhnava madara õit, eukalüpti

või sookailu. Samuti pidi koirohi, nagu selle nimigi ütleb, olema  hea vahend koide ja

prussakatest vabanemiseks (Reitsak, 2014). Vanematelt generatsioonidelt olen kuulnud, et

hästi aitas koisid eemale peletada naftaleen. See lõhnas üsna spetsiifiliselt ja seda hakati

seostama kopitusega ning tekkis väljend “vanatüdruku lõhn”. Hiljem töötati välja keemilised

koitõrje vahendid, kuid neid kasutades võis inimene enda tervise  ohtu seada. Tänapäeval on

kasutusel erinevad feromoonpüünised, mis meelitavad koid lõhnaga lõksu.

Kõige tõhusam on aga  olla  tähelepanelik ja hoolas oma riiete suhtes. Hea on hoida

villaseid ja siidiseid riideid kiles või plastikkastis. Koidele meeldivad tihti määrdunud ja pisut

niisked (higised) riided, kust nad saavad kätte eluks vajalikud mineraalid ja soolad.
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Eriti suurt kahju tegid koid vanasti, kui riideid oli vähe ja need valmistati käsitsi. Siis polnud

ka väga tõhusaid koivastaseid vahendeid. Seepärast tegeleti regulaarselt  riiete tuulutamisega.

Kõige efektiivsemaks on osutunud riiete tuulutamine pakase käes, sest koi ei talu suurt

külma. Nüüd saadakse koi munadest lahti sügavkülmiku abiga.

2.4. Koid kultuuris

Alari Allik rääkis oma ööülikooli loengus nimega “Ilus jaanimardikas ja tüütu kärbes” kuidas

kirjandus putukaid tihtipeale ilustab (Allik, 2014). Allik tõi näite lepatriinust, keda me

tunneme armsa ja sõbraliku putukana. Aga kui me vaataksime lepatriinu maailma natuke

lähemalt, siis avastaksime, et tegemist on kiskjaga, kes sööb teisi putukaid. Ritsika lauluhäält

seostatakse ka millegi meeldivaga ning seda kasutatakse tihti kirjanduses looduse ilu

väljendamiseks. Seega ritsikaga seostame pigem tema mõnusat suvist siristamist, kuigi

mõned ritsika liigid võivad ka teisi selgrootuid süüa.

Sarnane nähtus toimub ka koiliblikaga, ent tema puhul vastupidiselt. Üldiselt räägitakse

koist kui suurest kahjurist, keda me enda kodus kindlasti näha ei taha. Seetõttu me ei näe koi

esteetilisi omadusi, näiteks on temagi tegelikult oma liblika staadiumis kaunis, säravate

kuldsete tiibadega olend. Väga paljudel juhtudel lüüakse koi enne maha kui märgatakse tema

ilu. Alari Allik ütleb (Allik, 2014), et kui putukaga seoses tekib mõni metafoor või levinud

kujund (näiteks nagu koid=kahjur) siis on palju raskem näha putuka nö “päris olemust”.

Eesti keeles on  sõna “koi” kasutuses  paljudes negatiivse alatooniga fraseologismides või

väljendites. Tavaliselt soovitakse koiga seotud väljenditega mõista anda, et keegi on kade,

salakaval või ahne. Sellisteks väljeniteks on näiteks “ihnuskoi”, “kopikakoi”, “näljakoi” või

“salakoi”.

Koisid on mainitud mitu korda piiblis, kus neid peetakse ülekohtu ja austusetuse sümboliks.

Millekski, mis kuulub kurjuse ja mitte jumaliku juurde:

Sest neid sööb riidekoi nagu riiet,

neid sööb villakoi nagu villa.

Aga minu õiglus jääb igavesti

ja minu pääste põlvest põlve. (Jesaja 51:8)
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Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste

neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!

Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei

riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! (Mt 6:19-20)
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3. KOID KUI LIBLIKAD

Koid on ühes oma arengustaadiumis ilusad kuldsete tiibadega liblikad. Liblikaid on üldiselt

peetud väga kauniteks olenditeks, keda on kujutatud rohkesti kunstiteostes ja kirjanduses.

Näiteks võib näha liblikaid 1350 a e Kr dateeritud Egiptuse hauamaalingul “Nebamun jahib

soos” või Itaalia renessanssi aegsel Dosso Dossi maalil “Jupiter maalib liblikaid”. Ehk kõige

kuulsam on Salvador Dali maal “Untitled”, millel on kujutatud maastik liblikatega:

Salvador Dali “Untitled” 1956 (Dalipaintings)

“Vana-Roomas arvati, et liblikad tekivad taimedelt rebenenud õitest”. (Remm, 1984; 280).

Tihti on liblika tiibadel ja kehal väga põnevad mustrid ja värvikombinatsioonid, mis on

inspireerinud näiteks moe- ja tekstiilikunstnikke .

Liblikate järgi on tehtud erinevaid ennustusi. Näiteks eesti pärimuse järgi võib esimese

liblika värvi järgi ennustada suve. Nii tähendavat “kollase liblika” (lapsuliblika) nägemine

kuldset, “kirju liblika” (väike-koerliblika või päeva-paabusilma) nägemine kirjut suve.

Aga näiteks Inglise Devoni maakonnas oli komme tappa esimene liblikas, keda kevadel nähti,

et vältida aastaks halba õnne (Hone, 1825).

Mõte, et liblikas sümboliseerib inimese hinge, on pärit juba väga kaugetest aegadest ning

see on kordunud mitmetes kultuurides (Barkham, 2015). Näiteks Psyche on kreeka

mütoloogias tegelane, kelle nimest on tulnud sõna psüühe või psühholoogia. Seetõttu on

kreeka keeles liblikas ja hing sama sõna-psyche. Jumalaks saades sai Psyche endale liblika

tiivad ja tema teekonda peetakse sarnaseks röövikust liblikaks saamisega.
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4. ÖÖLIBLIKAD

Ööliblikaid  on umbkaudu 110 000  liiki (Smithsonian, www…). Peale riidekoide, on

ööliblikate hulgas palju koiliike, keda peetakse kahjuriteks. Tavaliselt teevad nad kahju just

põllumajandusvaldkonnas. Tavaliselt leidub neid maisi, riisi, suhkruroo ja puuvilla tööstustes.

Eelkõige seostatakse hämarikuliblikaid erinevates mütoloogiates ja rahvapärimuses

nõiduse ja kurja maagiaga. Võib oletada, et ilmselt nende öise ja salapärasema eluviisi tõttu.

Nende hulgas on palju tontlike välimusega liike, kes tekitavad paljudes hirmu ja panevad

levitama igasuguseid väljamõeldisi ning õuduslugusid.

Tontsuru (Acherontia atropos), keda kutsutakse ka “surnupealuuliblikaks” on üks põnev

ööliblikas, kelle selja peal on röövloomade peletamiseks inimkoljut meenutav muster.

Seetõttu on seda palju kasutatud  tätoveeringutes ja tekstiilide mustrina. See liik on mänginud

tähtsat osa õudusfilmis “Voonakeste vaikimine” ning paljudes kultuurides on tontsuru peetud

kurjuse kehastuseks, surnute hingeks ja tema nägemist peeti halvaks endeks(Coppens, 2019)

Must-nõialiblikas pesitseb peamiselt Lõuna-Ameerikas ja meenutab oma kujult pisut

nahkhiirt. Näiteks teda tuntakse Mehhikos juba Asteekide ajast ning teda nimetatakse

surmaliblikaks (Mariposa de la muerte) (Cherry, 2011; www...). Mõned arvasid, et kui haige

inimene tuli tuppa koos must-nõialiblikaga, tähendas see haige inimese surma.  Mõned

pidasid surma ennustuseks seda, kui must-nõialiblikas lendas läbi kõik majas olevad  nurgad.

Kuigi kaugelt võib ta meenutada tõesti hirmsat musta olendit, siis lähemal vaatlemisel on

surmaliblikal väga palju erinevaid värve ning tema muster on isegi pisut psühhedeelne.
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4. KUU IGATSUS

Kuu on maa kaasleja, mis asub 384 400 km kaugusel. Läbi ajaloo on ta inimesele alati väga

oluline olnud, sest on öiseks valgusallikaks. Samuti on kuud kasutatud pikalt ka aja

määramiseks. Tänapäevalgi on kasutusel paljudes kultuurides kuukalender. Samuti on kuu

abil määratud õiget aega saagi koristusteks, ilmamuutusteks ja tõusude ja mõõnade

jälgimiseks. Lääne kultuuris on kuu olnud alati feminiinse poole esindaja, sest on seotud

viljakuse ja tsüklitega. Läänelik arusaam on pärit vanadelt kreeklastelt, kus Helios (päike) oli

särav noormees ja kuu oli naiselikkuse kandja. (Bateman, Lee ja Malone, 2003; 20). Ida

kultuurides on olnud vastupidi, sest päikest on peetud eluandijaks ja kuud saladuslikuks

tarkuse hoidjaks. Peaaegu kõikides mitte monoteistlikes kultuurides on kuul olnud jumala

staatus. Nii huvitav kui see ka ei oleks, ei jõuaks nende kõikide jumaluste lugusid, müüte ja

omadusi oma lõputöös lahti kirjutada. Kuna minu gobelään meenutab stilistiliselt ja

kompostitsioonilt Jaapani kuu maale (Lisa 2.), siis võtan tõlgenduseks käsitluse kuust.

Jaapanlased peavad (shintoismi järgi) oma kultuuri loojaks päikesejumalat Amaterasut, kelle

vennaks ja abikaasaks on kuujumal Tsukuyomi (Wright, 2021)

Jaapanlased on pidanud kuud alati väga tähtsaks ja sellele on pühendatud mitmeid

festivale. Kõige tuntum neist on ehk lõikuskuu pidustus Meigetsu või kuuvaatlus püha

Tsukimi.

Seepärast on jaapanlaste kunstis ja kirjanduses kuu niivõrd tähtsal kohal. Kuul on

sümboolne tähendus, mis tuleneb zen-budismist ja tähendab enamasti virgumist või

valgustumist (Kraft, 2016).  Seepärast ka minu gobeläänil tähistab liblikate lend kuu poole

püüdlust jõuda millegi kõrgemani, nii nagu paljudel kunstnikutel on püüdlus saavutada

midagi erilist, kirjeldamatut. “Budismis laialt levinud analoogia kohaselt on meie õige

loomus peidetud,  nagu kuu, mis on kaetud pilvedega. Kui pilved hajuvad, saabub valgustus”

(Kraft, 2016).

Minu töö ideed võib võrrelda kuulsa Jaapani Fugai (1568-1654) “kuu maaliga” (Lisa 3.),

kus munk näitab sõrmega kuu poole. Vaataja näeb sõrme, aga saab aru et kunstnik viitab

millelegi, mida pole pildil näha. Nõnda on ka minu tööga, lihtsal vaatamisel ei pruugi aru

saada teose olemusest.

Meie näeme alati ainult kuu ühte külge ja inimesed on pikalt mõistatanud, mis võiks olla

selle teisel poolel. Enne kui inimene kosmosesse jõudis, levis palju mõistatusi ning uskumusi

kuu tagakülje kohta. Tavaliselt hoitakse ka seinavaipade tagaküljed peidetuna, riputades need
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vastu seina. Seepärast eksponeerin mina oma tööd mõlemalt küljelt, et oleks näha, nagu

kuuvalgel, kuidas gobelään tehtud on ja selle varjatud ilu.

Bioloogias nimetatakse seda nähtust, kus liblikas tahab valguse poole lennata, positiivseks

fototaksiseks (Shimoda ja Honda, 2013). Arvatakse, et valguse poole lendavad liblikad

seetõttu, et see näitab neile teed jõudmaks puudest kõrgemale, et siis paremini üksteise lõhnu

eritada ja paariline üles leida. Looduses on selliseks valguse orientiiriks enamasti kuuvalgus.
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5. KOIEFEKT

Oma lõputöös panen ma läbipaistvasse kasti kootud gobelääni ning koiliblikad. Töö

eesmärgiks on luua tingimused protsessiks, kus minu loodud kunstiobjekt muutub

elukeskkonnaks koidele. Kootud töö teiseneb, aga ei kao, vaid saab tähtsaks elupaigaks

teisele liigile.

Töö üheks osaks on gobelään ehk põimtehnikas vaip, mida kudusin raamil. See kunstivorm

võimaldab luua üsna täpseid mustreid ja pindu, mida enamasti kootakse kindla kavandi järgi.

Kudumise protsess on üsna töö- ja ajamahukas, olenevalt kavandist ja kunstilisest taotlusest.

Üldiselt mida peenemalt on gobelään kootud, seda detailirikkam ja maalilisem see on. Kõige

tihemateks või pidada hiina siidigobelääne, milles on kuni 24 koerida ühel sentimeetril

(Britannica, www...).

Vill on kõige kasutatavam materjal gobelääni kudumisel, sest et see on alati olnud

kättesaadav, lihtsasti töödeldav ning vastupidav. Samuti oli villa kergem värvida. Tekstuuri

andmiseks on villa segatud tihti puuvilla või siidiga. Koi eelistab enamasti kiudusid, milles

on keratiini. Seetõttu valisin peamisteks kudumismaterjalideks villa ja siidi, mis maitsevad

koidele kindlasti.

Kavandil kujutasin liblika elutsükleid, mis vaibal lõppevad kuu poole lendamisega.

Oma teose loomiseks vajasin rohkesti koisid. Facebooki üleskutse abil sain kaks rikkaliku

koikolooniat. Üks pärines perelt, kes kasvatasid kodus maisi-roninastikut, ning kelle

kestumisest maha jäänud nahakestade vahele olid elama asunud nahakoid . Mõne aja pärast

oli see üleni mune ja koinukkusid täis ja nahk ise oli ära söödud. Teine koloonia on pärit

Elvast. Seal olid koid teinud suure pesa lambanaha sisse.

Lõpuks hakkavad minu vaibal elama ning arenema kahte eri liiki liblikad - naha- ja

riidekoi. Ehk õnnestub näha, kas liigid toimetavad kangal üksteisest sõltumatult, või tõrjub

üks liik teise välja.

Võib öelda, et minu töö ei saa kunagi valmis, vaid see on kestev protsess, mille käigus

gobelään järjest laguneb ning asendub koide elutegevuse jälgedega. Plaanis on teha

time-lapse video, mille abil saab jäädvustada kunstiteose muundumise.
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6. METAMORFOOS

Metamorfoos on bioloogiline protsess, kus olend teeb peale sündi läbi põhjaliku füüsilise

muutuse, mille käigus saavutab ta uue arengutaseme ja kohastumuse või funktsiooni. Sõna ise

tuleb kreeka keelest, kust (meta-) tähendab peale ja (morphe) tähendab vormi ehk otseses

tähenduses “peale vormi” (Etymonline,www...). Nii võib näha samatähenduslikku muutust ka

minu töös. Valmis gobeläänvaip muutub koide elutegevuse käigus ning selle kunstiline

väärtus asendub või laieneb ning vaibast saab elukeskkond. Tööle tekivad juurde muud

funktsioonid, mida mina kunstnikuna ise enam kontrollida ei saa.  Vaibast saab sümboolne

metamorfoosi läbi tegev liblikas.

Liblikaliste areng käib neljas staadiumis: kõigepealt liblikas muneb muna, millest koorub

röövik, kellest tekib nukk, millest lõpuks koorub valmik ehk liblikas. Nuku sisemuses on

teatud arengustaadiumis ühtlane pastalaadne mass, nukustaadumis transformeerub selle

sisemus rakumassiks, milles ei ole eristatavaid organeid (Kuresoo; vestlus). Sellised

staadiumid läbib ka minu teos. Kõigepealt idee (muna), seejärel füüsiline tegevus

(kudumine), siis esitletav teos ning lõpuks tulemus, mis sama raskesti tabatav nagu

koiliblikas. Lõpuks tekib aga liblikas, kellel on teistmoodi vajadused ja käitumine.

Nii nagu energia jäävuse seaduse järgi energia ei kao vaid muundub teise olekusse, nii

muutub ka minu piltvaip väärtuseks teistele olenditele. Gobelään ja üleüldse lagunev kunst

võib kaotada inimeste silmis oma väärtust, kuid selle selle loojale jääb kunstiteose idee ja

selle protsess.

Kui ma oma gobelääni lasen koidel süüa siis aegamisi muutub see sadadeks koiliblikateks,

kes igaüks kannavad kaasas piskut minu kunstiteosest. Selle väärtus muutub eluks.
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KOKKUVÕTE

Minu lõputöö kirjalik osa lähtub Jakob von Uexkülli omailma teooriast, mis kirjeldab, kuidas

erinevad liigid võiksid maailma näha. Tema väitel on omailm puhtalt subjektikeskne

tunnetuslik maailm.  Seetõttu on teise liigi mõistmine keerukas, kuna juba meie tajuorganid

on paljuski erinevad. Oletuslik on ka meie arusaam ilu tajumise võimalikkusest teiste liikide

poolt.

See lähenemine ajendas mind tutvuma koiliblikaga kui väga pikaajalise inimkaaslejaga,

tema ökoloogilise niši ja kultuurilise tähendusega. Vaatlesin ka seda, kuidas inimene on läbi

aegade üritanud tülikast koist vabaneda.

Mitmete lülijalgsete tegevust on võimalik võrrelda kanga kudumisega. Öeldakse isegi, et

liblikad koovad kookonit ja ämblik koob võrku jne. Liblika ja inimese eesmärgid on kududes

küll erinevad aga pole täpselt teada, kuidas inimesed on kudumise mõttele tulnud.

Käsitlesin liblikate sümboolikat ja märkasin kui palju on kultuuris liblikat võrreldud

inimhingega: mõlemad käivad läbi muundumisi ja metamorfoose. Võtsin selles seoses

vaatlusele inimhinge püüdlusi ja soove ning selle erinevaid väljendusviise.

Oma lõputöö praktilises osas saavad minu kootud gobelään ja koiliblikad kokku. Teos küll

sellisena võibolla muutub tundmatuseni, kuid see tekitab võimaluse uuele elule ning

kogemusele. Gobelääni metamorfoosi käigus muutub algne praktilis-kunstiline väärtus

inimese jaoks koide tarvis eluliseks väärtuseks. Läbi selle protsessi avaldub teose ideeline

tervik.
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SUMMARY

The Moth Effect - Story of the Decaying Tapestry

In the written part of my thesis I am trying to analyze how different species might perceive

the world using the Umwelt ('self-in-world') theory of Jakob von Üexküll. He describes

Umwelt as a purely subject-dependent cognitive world. This makes understanding of other

species difficult, since even our organs of perception are very different. We also can only

make assumptions about the possibility of perceiving beauty by other species.

This approach motivated me to have a closer look on clothes moth as synanthropic species,

its ecological niche and cultural meaning. I also studied various methods people have used to

get rid of the clothes moths.

The activity of several arthropods can be compared to weaving textile. It can even be

literally said that caterpillars weave the cocoon, spiders weave the net etc. The aims of moth

caterpillars and humans may be different in weaving process, but it is not known however,

what exactly inspired people when inventing weaving.

I studied the symbolism concerning butterflies and moths and noticed that these are often

compared to the human soul. Both undergo changes and metamorphoses. I looked at the

cravings of the human soul and its different expressions.

In the actual part of my work I put together the gobelin weaved by me and  clothes moths.

The piece of work will be destroyed, but it serves as a substrate for new life and experience.

In the process of metamorphosis of the gobelin its primary practical and aestethic value for

humans transforms into vital value for the moths. The conceptual entity of  my artwork is

expressed through this whole process.
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