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SISSEJUHATUS

Maaliseeria ja installatsioon “loodan, et homset ei tule’’ on inspireeritud minu jaoks

tähendusrikkast perioodist 2020. aastal. Kasutasin lõuendeid meediumina, mille kaudu

vaadelda oma tundeid ja kinnistada enda jaoks kogetud emotsioonid. Teose pealkiri tuleb

sel perioodil peetud isikliku päeviku sissekandest. Sisekaemuslikest maalidest ajendatuna

soovisin rohkem uurida päevikupidamise olemust.

Loovisikuna pean visuaalsel kujul eneseväljendamist jõustavaks ja vabastavaks

tegevuseks. Olen lapsest saati tahtnud erineval kujul materialiseerida ja jagada oma

mõtteid või hetkelisi vaimustusi. Arvan, et päevikupidamine kui introspektiivne tegevus on

aidanud kujundada minu loovust ja isiksust. See on funktsioneerinud korraga nii

teraapiliselt kui ka mälu ja aega kinnistavalt. Viimasel ajal on päevikusse kirjutamine minu

jaoks asendunud maalikunstiga.

Käesoleva lõputöö eesmärk on uurida päevikupidamise ja kunstiloomingu vahelisi

seoseid. Lõputöö raames annan ülevaate erinevatest levinud päevikutüüpidest, toon näiteid

enda ja oma sõprade päevikutest, uurin isiklike mõtete jagamisega kaasnevaid tegureid

nagu privaatsus ja eetika, kirjeldan päevikupidamise alternatiive.

Mind huvitavad erinevad päeviku kirjutamise võimalused ning suhe vormi ja sisu

vahel. Toon näiteid kunstnikest, kes lähenevad oma loomingule autobiograafiliselt või

kasutavad oma loomingut erinevatel viisidel päevikuna. Räägin enda kogemustest päeviku

kirjutamisega ning selle seosest lõputöö raames valminud maaliseeria ja installatsiooniga.
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1. PÄEVIK

Eesti keele seletav sõnaraamat kirjeldab päevikut kui raamatut, kuhu tehakse vahetuid

(dateeritud) ülestähendusi oma elusündmuste ja läbielatu kohta (EKSS, 2009). Kõige

levinum päevikutüüp, mis sellele kirjeldusele vastab, on introspektiivne päevik.

Privaatsete mõtete ülesmärkimisel introspektiivsesse päevikusse võib olla

teraapiline mõju. Varasemaid sissekandeid vaadeldes võib inimene avastada korduvaid

mõttemustreid või väljapaistvaid momente. See aitab inimesel objektiivsemalt hinnata

enese emotsionaalset seisundit või sütitada uusi ideid (Ackerman 2021).

Päevikupidamine kui järjekindel tegevus tekitab inimestes organiseeritud ja

produktiivse tunde. Sarnaselt uusaastalubadustele, mida andes soovivad inimesed olla

päeva pealt produktiivsemad, füüsiliselt aktiivsemad või seljatada kõik pahed, nõuab ka

see harjumus alguses palju distsipliini (Ackerman 2021).

Alateadlikke põhjuseid päeviku kirjutamiseks on mitmeid. Esseist Louis Menard

(2017) kirjeldab kolme põhilist päevikupidamise ajendit: ego-, identiteedi- ja

superegoteooria. Menard lisab ka põhjused, miks need jätkusuutlikud pole.

Egoteooria põhineb arvamusel, et päeviku täitmine nõuab teataval hulgal edevust ja

enesetähtsustamist. Päevikupidaja on veendumusel, et kirjapandu on huvitav ja oluline,

kuna kirjutis põhineb ta enda elul. Selle teooria põhjal lõpetab inimene päevikupidamise

üsna kiirelt, kuna tegelikult üsna keskpärasest ja rutiinsest elust ei suudeta luua huvitavaid

sissekandeid ning esialgne vaimustus kaob (Menard 2017).

Identiteediteooria kohaselt peavad päevikut inimesed, kellel on vaja jagada

juhtumeid või tegusid, mida avalikult kellelegi tunnistada ei julge. Sellel ajendil päevikut

kirjutades loodab inimene, et hirmude ja ebaõnnestumiste ülesmärkimine aitab halbu

mälestusi summutada. Tegelikult on päevikul vastupidine efekt, kuna introspektiivne

tegevus hoopis võimendab emotsioone ja sunnib inimest endaga aus olema. Selle teooria

ajendil päevikut pidavad inimesed võivad katkestada oma uue harjumuse, kuna oma vigade

tunnistamise ja edasiliikumise asemel soovivad nad oma ebaõnnestumisi alla suruda

(Menard 2017).

Superegoteooria kohaselt peavad osad inimesed päevikut selle mõttega, et keegi

teine seda loeb. Nii mõeldes kaob päevikupidamise kui teraapilise tegevuse mõte. Inimene

ei pruugi olla oma sissekannetes aus ning võib moonutada sisu vastavalt lugeja maitsele
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(Menard 2017). Samas paljusid päevikupidajaid aitab kirjutamisel väljamõeldud lugeja

kujutlemine, näiteks Anne Frank suunas oma kuulsas päevikus kirjad väljamõeldud isikule

Kittyle. Õudseid aegu läbi elades mõjus päevik Frankile kui sõbranna, kellele usaldada

muresid ja kellega koos unistada helgemast tulevikust (#AnneFrank - Parallel Stories

2019).

1.1 Päevikute tüübid

Lisaks klassikalisele introspektiivsele päevikule on levinud erinevad päevikutüübid.

Levinumad on näiteks unenäo-, reisi-, loov-, trennipäevik või erinevad kombinatsioonid

nendest tüüpidest. Loetletud päevikud erinevad üksteisest sisult ja eesmärgilt, kuid neid

ühendab kuju, milleks on kindlavormiline, eraldatud lehtedega raamat. Toon näiteid enda

ja oma sõprade päevikutest.

Unenäopäevikus kirjeldab inimene oma unenägusid. Levinuim põhjus sellise

päeviku pidamiseks on arvamus, et unenägudes esinevatest mustritest ja sümbolitest saab

välja lugeda sõnumeid või tõmmata paralleele päriseluga. Psühholoog Carl Gustav Jung

(2005:43– 44) nägi unenägusid olulise abivahendina inimpsüühika uurimisel: "Unenäos

tekkivad pildid on palju eredamad ja elavamad kui samataolised mõtted ja elamused

ärkvelolekus", sest "unenäos võib väljenduda nende alateadlik tähendus."

Unenäod ununevad kiiresti ning nende ülesmärkimine parandab unenäomälu. See

omakorda aitab kaasa kirgaste unenägude tekkele, mil inimene kontrollib oma und ning

suudab teadlikult mõjutada unenäo kulgu. Pidasin sellist päevikut aastatel 2011—2013

eesmärgiga kogeda kirkaid unenägusid. Eskapistliku teismelisena sobis see päevik mulle,

kuna see sütitas minus loovat ja unistavat mõtlemist.

Hetkel on väga populaarne bulletjournal ehk päevik-märkmik. Sisult meenutab see

rohkem kalendrit või to-do listi kui päevikut. Üldiselt on selle väga struktureeritud päeviku

eesmärk anda ülevaade inimese organiseeritusest. Päeviku omanik kujundab ja

kategoriseerib päeviku sisu vastavalt enda vajadusele. Üles märgitakse näiteks eesolevad

sünnipäevad, üritused ja muud tähtsad meeldetuletused. Lisaks luuakse

päevik-märkmikusse “harjumuste jälgija” segment. Sinna märgib omanik üles oma

päevase joodud veekoguse, treenimise, söömisharjumuste hinnangu või näiteks joodud

alkoholi kogused. Päevikupidajal tekib kuu vältel ülevaade oma harjumustest ning tänu
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sellele tõuseb motivatsioon end parandada (Alarez 2016). Näiteks minu sõbranna

Annamari kasutab päevik-märkmikut kalendrina ja kirjutab üles loetud raamatud, vaadatud

filmid ning lisab juurde kommentaare (Foto 1).

Foto 1. Annamari päevik-märkmik

Loovpäevik on päevikutüüp, mis ei ole populaarne ainult loovinimeste seas. Oma

olemuselt vastandub ta bullet journalile, omamata kindlat struktuuri ja pakkudes inimesele

rohkem vabadust päeviku sisu loomisel. Loovpäevik koosneb enamjaolt visuaalsest sisust,

näiteks joonistustest või kollaažidest. Kunstnikud kasutavad selliseid päevikuid

visandiplokina, näiteks katsetades läbi ideid suuremateks töödeks või harjutades natuurist

joonistamist. Meditatiivselt ja inspireerivalt mõjub see ka neile, kes ei liigita end

kunstnikuks. Minu sõbranna Tajda loovpäevik koosneb kollaažtehnikas komponeeritud

taskusse kogunenud poelistidest, pakenditükkidest ja sinna juurde loodud luuletustest

(Foto 2). Scrapbooking ehk kollaažtehnikas fotode või mälestusesemete paberile

komponeerimine aitab säilitada mälestusi ja treenida loovust (Ludens 2019).
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Foto 2. Tajda loovpäevik

Lisaks visuaalsele sisule saab loovpäevikut täita ka loominguliste kirjutistega.

Loovkirjutamine julgustab autorit impulsiivsemalt ja vabamalt mõtteid üles märkima,

vähendades sellega ülemõtlemist ja liigset kriitikat enese suhtes (Harshini 2020). Minu

sõbranna Bruna kirjutab oma loovpäevikusse luuletusi ja lühijutte (Foto 3).

Foto 3. Bruna loovpäevik
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1.2 Alternatiivsed päevikud

Pablo Picasso ütles: “Maalimine on lihtsalt üks päevikupidamise vorme.” (Richardson

2007: 39) Lisaks klassikalisele lahterdatud lehtedega raamatule saab päevikuks lugeda ka

teisi viise, kui inimene on oma mõtted ühtsesse vormi komplekteerinud. Oma olemuselt

vastandub selline kogumisvorm klassikalisele päevikule, omamata kindlat formaati. Siiski

peaks sellisel päevikul eksisteerima mingisugune struktuur või võimalus objekte dateerida.

Samuti erineb see eesmärgilt, kuna sellise päeviku põhiliseks kasuteguriks on mälestuste

talletamine. Alternatiivne päevik, ehk isiklike esemete ja mälestuste kogu võib tagantjärele

vaadeldes anda ülevaate looja erinevatest eluetappidest.

Kogutud esemete päevikuna defineerimine on keerulisem juhul, kui koguja ei ole

seda teinud tavapärasel viisil. Näiteks margialbumit saab käsitleda päevikuna, kui

markidega seostuvad mälestused ja emotsioonid ajahetkest, mil mark albumisse lisati.

Samas võõra inimese jaoks ei pruugi neid emotsioone tekkida ning tema jaoks ei anna see

koguja kohta isiklikku informatsiooni. Seega oleneb päeviku olemus vaatleja teadmistest

koguja või kogutud esemete kohta.

Esemete kogumiseks on erinevaid põhjuseid. Primaarsete instinktide järgi näitab

esemete kogu teistele, et kogujal on võimekust ressursse hankida, seega on ta vääriline

kaaslane. Haruldaste markide või müntide kogumine võib tekitada kogujas hasarti ja

võistlusjanu. Esemete kogumine, millel on isiklik emotsionaalne väärtus, aitab mälestusi

elus hoida (Jarrett 2014).

Mäletan varajasest lapsepõlvest, kuidas minu pere ostis igalt välismaareisilt kaasa

keraamilise tassi. Nendest väärtuslikest tassidest ei joodud kunagi, vaid eksponeeriti toas ja

vahepeal meenutati toredaid esemega kaasnevaid lugusid. Tassikogu mõjus meie jaoks

nagu reisipäevik, kuna esemetega kaasnesid emotsioonid ja mälestused. Vanemate lahutuse

järel ja pere lagunedes jäi tassihunnik minu kätte. Pikemalt mõtlemata viskasin kogu ära.

Tasside väärtus oli minu jaoks kardinaalselt muutunud ja need sümboliseerisid minu jaoks

perioodi, mida üritasin unustada. Tasside äraviskamine mõjus mulle sarnaselt, nagu oleksin

likvideerinud mõne ebameeldiva osa oma elust. Ka päevikute põletamisel ja rituaalsel

hävitamisel on sarnane mõju.
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Esemete kogumine tekitab inimeses kujundlikult tunde, nagu oleks võimalik

pikendada või uuesti läbi elada mingeid perioode oma elus. Esteetiliselt meeldivate

esemete kogumine ja eksponeerimine võimaldab inimesel mõjutada teiste nägemust ja

muljet temast endast. Viiside põhjal, kuidas inimene soovib, et teda nähakse, saab temast

ridade vahelt välja lugeda tegelikku informatsiooni. Väikesed eelistused materiaalsete

objektide ees, nagu rõivaste värv või kodusisustuselementide materjal, võivad olla

mõjutatud kaugetest mälestustest või traumadest (Johnson jt 2014).

Ka tätoveerimine on levinud viis, kuidas igaveseks talletada enda jaoks mingeid

eluperioode ja hoida mälestusi enda lähedal. Tätoveeringuid tehakse tihti eesmärgiga

mälestada lahkunud inimest või mõne tähtsa sündmuse auks, nagu lapse sünd või pulmad.

Isegi, kui tätoveering ei olnud loodud spetsiaalse sündmuse puhul, markeerib see nahale

eluperioodi, mil kindla sümboli väljavalimine oli mingil põhjusel oluline. Näiteks

moevoolu ajendil valitud pilt nahal ei pruugi olla sügavalt personaalse tähendusega, ent on

siiski sümbol sellest ajajärgust, mil tätoveering tehti. Kõiki moevoolusid, ka

tätoveeringutrende saab piiritleda ajaga, mil nad populaarsed olid.

Iga nahale joonistatud pildiga kaasneb mõni lugu, mis kirjeldab selle isiku elu või

ajajärku, mil ta elas. Inimeste tätoveeringud on kui avalik informatsioon tema iseloomu ja

eluloo kohta. Soovimatute piltide nahalt eemaldamine on muutumas järjest

populaarsemaks, mis jällegi võib sümboliseerida inimesele tätoveeringutega kaasnevate

mälestuste või ajajärgu kustutamist. 16-aastaselt lasin impulsiivse otsuse ajendil sõrme

peale teha tätoveeringu. Kuigi sümbolina see pilt mulle hetkel ei sümpatiseeri ning uuesti

enam ei laseks teha, on see 10 aastaga mulle kalliks saanud ning meenutab mulle toredat

eluperioodi, seega ei soovi ma seda tätoveeringut eemaldada.
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2. PRIVAATSUS

2.1 Avalik ja isiklik päevik

Paljud inimesed on otsustanud füüsilise päevikupidamise asemel internetis blogimise

kasuks. Virtuaalses päevikus on lihtne postitusi redigeerida, kujundust muuta ja erinevat

meediat, näiteks laule või videoid lisada. Suure lugejaskonnaga blogijad saavad teenida

tänu reklaamile ja sponsoreeritud postitustele elatist. Triin Tammert (2018) kirjutab oma

bakalaureusetöös „Isiklikud blogid Eestis” järgmist: „Kui traditsioonilise (paber)päeviku

puhul jääb suure tõenäosusega selle lugejate ring vägagi kitsaks, siis isiklik ja samas avalik

blogi pakub lisavõimalusi – selle kaudu võib leida mõttekaaslasi ning saada positiivset

kinnitust oma seisukohtadele ja tegemistele.”

Paljud inimesed ei soovi oma blogi või päevikut avalikustada. Teadmine, et

kirjutisi keegi ei näe, julgustab olema iseendaga rohkem aus. Inimesi aitab oma sügavate

mõtete ja salajaste soovide ülesmärkimine, see sümboliseerib nende vabakslaskmist või

vastupidi, kinnistamist. Mõtete talletamine füüsilisse ruumi muudab need avalikuks ning

autori haavatavaks.

Sotsiaalmeedia tõttu on tänapäeval inimeste elud kõigile aina enam nähtavamad

ning privaatsus on muutnud oma tähendust. Internetis on olemas nõuanded, kuidas peita

oma isiklikku päevikut teiste eest ning õpetused kodeeritud kirja jaoks, millest ainult autor

aru saab. Selliste artiklite rohkus näitab, et inimesed ei tunne end privaatselt isegi isiklikku

päevikut pidades, kuna alati võib keegi hoolikalt peidetud kirjutise või blogi üles leida.

Mitmed inimesed on selle enda kasuks pööranud, müües raha eest inimestele blogi

lugemisõigust või saates tellijatele igakuiselt enda kirjutatud artikleid või muud isiklikku

sisu. Tellija tunneb end erilisena, saades osa teise inimese privaatsetest sisekaemustest ja

mõtetest, mis ei ole avalikult kättesaadavad. Tellimuspõhiste edukate platvormide nagu

Patreon ja Onlyfans populaarsus tõestab, et privaatsus on tänapäeval sõna otseses mõttes

aina kõrgemas hinnas (Frantz 2021).
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2.2 Privaatsus ja eetika

Kunstnikel on keeruline lahutada isiklikku elu oma loometööst. Elavad kunstnikud saavad

valida, kui palju nad jagavad teistega oma vaateid ja mõtteid. Tihti esinevad kunstnikud

väljamõeldud isiksuse alt. Sotsiaalmeedias on seda lihtne teha, kureerides oma konto seina

vastavalt soovidele. Eesti kunstnik Ede Raadik on Instagram’i platvormil aastaid jaganud

oma konto jälgijatele väga isiklikku sisu, pälvides sellega isegi Kaasaegse Kunsti Eesti

Keskuse 2020. aasta Instagram’i auhinna (KKEK 2020). Raadiku mõtted, hirmud ja

unistused olid vaatajatele avalikud. Kunstniku sõnul ei esine tema Instagram’i kontol mitte

päris Ede Raadik, vaid tema poolt välja mõeldud autobiograafiline tegelane (Ede Raadik

Instagrami konto).

2020. aasta kevadise pandeemialaine ajal oli juhtum, milles Raadik väljendas oma

Instagrami kontol publikule lootusetust tuleviku osas ning sellega kaasnevaid

suitsiidimõtteid. Üks kunstniku murelik jälgija kutsus talle politsei. Kunstniku ehmatus oli

suur, kuna tema väljendas neid mõtteid oma fiktiivse identiteedi alt ning ametlike võimude

kutsumine Ede ateljeesse ületas tema jaoks isikliku ja avaliku elu piiri. Tema avaldatud

kirjutistes oli raske eristada väljamõeldut tegelikust, kuna enamik jagatud sisust oli väga

realistlik ja usutav (Ede Raadik Instagrami konto). Praeguseks on ka Ede otsustanud oma

privaatseid mõtteid jagada ainult inimestele, kes teda tellimuspõhisel platvormil Patreon

rahaliselt toetavad (Ede Raadik Patreoni konto).

Tuntud inimesi nähakse tihti kui avalikku omandit, kelle elu lahkamine ei tundu

ebamoraalne. Erinevalt elavatest kunstnikest ei saa surnud inimesed valida, millist

isiklikku infot nende kohta avalikult jagatakse. Retrospektiividel on tihti väljas kunstnike

päevikud ja kirjavahetused. Uurides autori elukäiku ja emotsionaalset seisundit, aitab see

vaatajal tema teoseid paremini mõista.
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3. KUNSTNIK JA PÄEVIK

3.1 Kunstnike päevikud

Palusin Tartu Kunstimuuseumi arhiivist otsida kaasaegsetele päevikutele võrdluseks

kunstnike vanu päevikuid. Soovisin mõista, mis eesmärgil on kunstnikud päevikut

pidanud. Arhiivis on säilitatud Eesti maalikunstnike Eduard Maaseri, Eduard Kutsari ja

Alfred Kongo päevikud või päevikute koopiad. Kolm maalikunstnikku elasid ja tegutsesid

Eestis üsna samal ajal ning kirjutasid regulaarselt päevikut. Meeste väga eriilmelised

päevikud on kõik kirjutatud erinevaid eesmärke silmas pidades.

Eduard Maaseri päeviku napid sissekanded tunduvad olevat eesmärgiga

inspireerida ja motiveerida iseennast. Maaser on leheküljele reastanud ennast kirjeldavad

positiivsed omadussõnad (Foto 4). Selline tehnika on levinud ka tänapäeval, kus jõustavate

märksõnade korrutamine ja seostamine iseendaga mõjub motiveerivalt ja julgustavalt

(D'Souza 2021). Maaseri ülesmärgitud ridadest “Mina - kõige parem” ja “Mina - kõige

võimekam” oletan, et kunstnik sai sellest meditatiivsest ja transilikust tehnikast tuge ka

oma loometöö jaoks.

Foto 4. Tartu Kunstimuuseumi arhiivis asuva Eduard Maaseri päeviku koopia
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Eduard Kutsar kirjutas oma viimase elukümnendi jooksul mahuka hulga päevikuid.

Kutsari päevikutest leiab nii argiseid ülestähendusi, näiteks mis kell ta ärkas, kuidas ta

enesetunne oli, ent ka sügavamaid mõtisklusi kunsti, töö, sõpruse ja üksinduse üle.

Kunstniku regulaarsetest sissekannetest saab järeldada, et kirjutamine oli tema jaoks

oluline osa päevast. Privaatset päevikut uurides saab käekirja muutuste järgi aru kunstniku

elumuutustest (Fotod 5 ja 6). Kutsari muutlik vaimne tervis ja sõltuvusprobleemid

kajastuvad tema päevikus füüsilisel kujul, sest tema käekiri muutub aeg-ajalt heitlikuks ja

ebastabiilseks.

Fotod 5 ja 6. Tartu Kunstimuuseumi arhiivis asuva Eduard Kutsari päeviku leheküljed.

Alfred Kongo päevik sisaldab peaaegu kümne aasta jagu kirjutisi (1948—1957).

Enamiku sissekannete sisu on sama - kunstniku igatsus ja armastuseavaldus kindlale

daamile. Mahukas päevikus on kirglikult kirjeldatud valu, mis kaasneb vastamata

armastusega. Sissekanded on loodud ajal, mil kunstnikud, kes ei sobitunud nõukogulikku

loomereeglistikku, pidid taluma võimudepoolset surutust ja kiusamist. Kongo vabastati

Tartu Riikliku Kunstiinstituudi õppejõu ametikohalt ning tal keelati kümneks aastaks

näituste korraldamine (Kivimäe 2001). Kuigi Kongol oli loometöös katastroofiline

periood, moodustuvad ta päevikusissekanded ainuüksi poeetilistest tundepuhangutest

vastamata armastuse teemal (Foto 7).

13



Foto 7. Tartu Kunstimuuseumi arhiivis asuv Alfred Kongo päeviku koopia

Kolme maalikunstniku isiklikke päevikuid võrreldes selgub, kui erinevad olid

samal ajal elavate ja tegutsevate kunstnike päevikupidamise põhjused. Kuigi kunstnike

päevikute sisu erineb suuresti, olid nad oma sissekannetes võrdselt avameelsed ja

emotsionaalsed. Kirg kui võimas emotsioon aitab kaasa loomingulisusele, seega võib

oletada, et päevikupidamine aitas Maaserit, Kutsarit ja Kongot ka nende loometöös.

3.2 Päevik kui inspiratsiooniallikas

Kunstiloome pakub autorile tihti katarsist. Oma mõtete, emotsioonide ja läbielatu

kujutamine mõnel materjaalsel viisil aitab kunstnikul läbi töötada hingelisi traumasid.

Isiklikest kogemustest inspireeritud teosed moodustavad omamoodi päeviku, mis

eksponeerituna muudavad kunstniku positsiooni vaataja ees kaitsetuks. Selline siiras ja aus

lähenemine aitab vaatajal paremini suhestuda kujutatava teemaga. On võimalik, et vaataja
14



läbib kunsti vaatlemisel samasuguse katarsise nagu looja ise. Toon näited kahest mulle

sümpaatsest kunstnikust, kes oma loomepraktikas kasutavad autobiograafilist lähenemist.

Briti illustraator Molley May kujutab oma kunstis isiklikke läbielamisi. Teda

inspireerivad pealtnäha tavalised hetked argipäevas, mis seletamatul kombel tekitavad

tugeva emotsiooni. Tal on sotsiaalmeedias suur jälgijaskond, seega tema poeetiline käsitlus

argipäevast on kergesti samastatav paljudele inimestele. 29. märtsil 2021 Daisie platvormil

läbi viidud töötoas jagas ta nippe, kuidas kogetud hetki loometöös ära kasutada. May on

aastaid pidanud päevikut, kus ta igapäevaselt seletab lahti oma argipäeva üksikud hetked.

Ta valib päevast mõne momendi ning seletab selle ülima detailsusega lahti, kirjeldades

kogetud lõhnu, värvikombinatsioone, emotsioone jms.

Pidades järjepidevalt sellist päevikut, tekib lõpuks arvestatav kogus kirjapandud

mälestusi, millest haarata inspiratsiooni oma loometöö jaoks. May jagas töötoas huvitava

soovituse: nimelt soovitas ta lasta kirjapandud mälestusel n-ö jahtuda vähemalt aasta, kuni

kirjapandu ei tekita enam nii tugevaid emotsioone. Tema sõnul oskab kunstnik aja

möödudes kujutada momenti ratsionaalsema pilguga ning ei ole mõjutatud

äkkemotsioonidest, mis tihti muudavad töö liigselt melodramaatiliseks (Daisie Workshop

2021).

Kirglikud emotsioonid nagu viha, armastus, kurbus või eufooria muudavad inimese

impulsiivsemaks ja sellest tulenevalt võivad nende tööd olla julgemad ja ausamad. Briti

kunstnik Tracey Emin on tuntud oma autobiograafiliste ja pihtimuslike teoste poolest.

Tema 1994. aastal loodud teos “Exploration of the Soul” koosneb 32st eraldi asetsevast

leheküljest, milles kunstnik kirjeldab kõiki oma elu tähendusrikkamad momente kuni

13-aastaseks saamiseni. Emin teostas töö kümne päevaga, töötades selle ajaga uuesti läbi

oma lapsepõlve kõige intensiivsemad emotsioonid (Manchester 2004). Arvan, et Emin

suudab oskuslikult enda läbielamisi läbi loomingu edastada. Sellisel juhul võib see

vaatajale mõjuda sama liigutavalt kui autorile endale.

15



4. MINU PÄEVIK

Olen umbes 9-aastasest saati pidanud erinevas vormis päevikuid (Foto 8). Lapsena asendas

see mulle sõpra või usaldusisikut, seega oli päevikul mulle teraapiline mõju. Olen kõik

päevikud alles hoidnud, kolinud neid korterist korterisse ja peitnud teiste asjade vahele.

Sirvisin hiljuti vanu kirjutisi ja leidsin mitmest sissekandest mõtte, et ilmselt on neid

päevikuid 15 aasta pärast huvitav lugeda. Naljakal kombel on efekt vastupidine, kuna

kirjutiste aus ja otsekohene väljendusviis tekitas minus ebamugavust. Ehk peaksin ootama

veel 15 aastat, et uuesti katsetada.

Foto 8. Lapsena kirjutatud päevikud

Teismelisena alustasin internetis blogi, mis erinevalt eelnevalt peetud päevikutest

oli suunatud peale minu ka minu sõpradele ja teistele lugejatele, kes blogi leidsid (Foto 9).

Peale kirjutiste lisasin sinna ka tol hetkel meeldinud muusikavideoid ja inspireerivaid

fotosid. Kuna teadsin, et blogi ei ole privaatne, ei sisalda see nii ausaid ja pihtimuslikke

sissekandeid nagu eelnevad käsitsi kirjutatud päevikud. Seega mõjub see seitsme aasta

jooksul peetud blogi rohkem nagu ajakapsel, mis kirjeldab mu noorusaastate iseloomu ja

hetkelisi vaimustusi. Mäletan, et lehekülje kujundamine ja illustreeriva pildimaterjali
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valimine oli minu jaoks olulisem kui kirjutamine ise. Arvan, et sellel blogil oli oluline roll

minu loovuse arendamisel.

Foto 9. Kuvatõmmised blogi sissekannetest aastatel 2009 ja 2010

Minu eneseväljendusvajadus ei ole vanemaks saades kahanenud. Erinevates

kunstikoolides veedetud aastatega on päevikute hulka lisandunud märkimisväärne hulk

visandiraamatuid. Klassikalisemate päevikutüüpide nagu vihikute ja blogide kõrvale on

lisandunud eriformaadilised alternatiivsed päevikud.

Kirjutan iseendale Facebook’is märkmeid ja sõnumeid (Foto 10). Hambaarsti

meeldetuletuste ja telefoniga pildistatud fotode vahel leiab ka luuletusi ja emotsionaalseid

väljapurskeid. Kõik sõnumid on koos kuupäevade ja kellaaegadega kronoloogilises

järjestuses, seega sarnaneb kirjutiste lugemine vanade päevikute lugemisega.

Foto 10. Kuvatõmmis Facebook’is 2020. aasta oktoobris iseendale saadetud sõnumist, millest sain

inspiratsiooni käesolevaks lõputööks.
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Olen aja jooksul oma päevikutega liikunud aina rohkem visuaalsemas ja

formaadivabamas suunas. Pean kunstiloomet üheks võimalikuks päevikupidamise viisiks.

Loovisikuna pean visuaalset eneseväljendust oluliseks ja vabastavaks, ent sellega kaasnev

haavatavus on minu jaoks hirmuäratav. Nende kahe vahel tasakaalu leidmine on senini

olnud katsumus.

4.1 Inspiratsioon maaliseeria jaoks

Soovisin lõputööks luua jätkuprojekti oma 2020. aastal Tartu Kunstimajas toimunud

isikunäitusele „Iiveldus’’, mille temaatikaks oli pandeemia algusega kaasnenud hirm

inimkontakti ees (Foto 11). Olukorra kiire muutus ajendas mind selle teemaga edasi

töötama.

Foto 11. Vaade eelnevale näituseprojektile
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Inspiratsiooni “loodan, et homset ei tule” maaliseeria ja installatsiooni jaoks sain

2020. aasta suvisest ja sügisesest perioodist, mida mina nägin kui pandeemia kahe laine

vahelist perioodi. Mind ümbritsevad inimesed olid erakordselt rõõmsad ja tänulikud

hetkelise vabaduse üle. Olime olukorras, kus meid ümbritsev reaalsus võis iga hetk

muutuda. Sel perioodil valdasid mind samaaegselt paaniline hetkenautimine ja hirm

järjekordse düstoopilise tuleviku ees. Maaliseeria “loodan, et homset ei tule”

sümboliseerib sel perioodil kogetud tundeid.

4.2 Maaliseeria ja installatsiooni teostus

Maaliseeria “loodan, et homset ei tule” koosneb kolmest maalist, mis tähistavad muutlikke

tundeid emotsionaalsel perioodil (Foto 12). Maalidel kujutatud sümbolid ja kujundid on

inspireeritud minu mälestustest ja päeviku sissekannetest.

Foto 12. Maaliseeria teostus
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Esimene paneel kujutab vabadust ja hetkes elamist. Maalil on minu sõbrannad oma

vabas ja õnnelikus olekus. Lisasin maalile päevikust kopeeritud tekstilõike. Pooleldi

abstrahheeritud maalistiil sümboliseerib mälestuste üürikest elu ja kaduvust (Foto 13).

Foto 13. Detail esimeselt maalipaneelilt

Teisel paneelil kujutatud kätestseen on inspireeritud unenäopäevikutest. Läbi

paneeli ees asuva peegli näeb maalilt lugeda õpetust, kuidas esile kutsuda ärkvel

unenägusid (Foto 14). Tekst suunab analüüsima oma peegelpilti, vaatlema oma käsi ja

lugema üle sõrmi. Reaalsuskontrolliks kutsutav tehnika ilmestab tunnet, mis valdas mind

sellel perioodil. Kontrollisin igapäevaselt uudistest muutusi pandeemiaga seotud näitajate

ja piirangute kohta. Tundsin, et ümbritsev reaalsus võib iga hetk halvemuse poole

muutuda.
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Foto 14. Detail teiselt maalipaneelilt

Kolmas paneel on ainuke maal, millel on tajuda loogilist ruumi. Peegel ja taim

vihjavad tubastele tingimustele. Selles kontektsis esindavad need minu jaoks järjekordse

pandeemialainega kaasnevat hirmu, üksindust ja surutust. Ülekasvanud aloe vera taime

lehed mõjuvad kui ahistavad kombitsad. Steriilse ja külma peegelpildi ning taime vahel

tekib dialoog, mille vahele sobitunud figuur sümboliseerib olukorraga leppimist (Fotod 15

ja 16). Maalidel läbivalt jooksev kritseldav ja skitseeriv joon väljendab päevikulikku

väljendusstiili. Jõuliste värvide ja kirju tonaalsusega annan edasi selle perioodi tugevaid ja

kiiresti vahelduvaid tundeid.
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Foto 15. Detail kolmandalt paneelilt

Fotod 16. Detail kolmandalt paneelilt
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Algselt planeerisin luua maaliseeriale juurde installatsiooni butafooriapäeviku näol.

Lehitsetavast raamatust oleks leidnud sissekandeid inspireeritud või kopeeritud minu päris

päevikust. Hakkasin võltspäeviku jaoks ise paberit valmistama (Foto 17). Kuna maalid on

poolabstraktsed, töötaks päevik vaatajale abivahendina maalide vaatlemisel (Foto 18).

Foto 17. Käsitsi valmistatud paber butafooriapäeviku jaoks
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Foto 18. Esialgne nägemus maaliseeriast ja installatsioonist

Töö käigus hakkasin enda jaoks lahti mõtestama päeviku olemust. Vaatlesin enda

päevikupidamise harjumusi ning mõistsin, et praeguseks asendab minu jaoks maalimine

päevikut. Seega tundus butafooriapäevik maalide kõrval üleliigne.

Analüüsisin enda hirme seoses isiklike mõtete jagamisega. Lugesin artikleid ja

inimeste mõtisklusi privaatsuse teemal. Mõistsin, et hirm avalikkuse halvakspanu ees

takistab paljusid inimesi oma mõtteid jagamast. See paneb neid oma kirjutisi kodeerima ja

peitma. Ka oma maalidel kasutan sümboleid ja kujundeid, mis võivad olla mitmeti

tõlgendatavad ning ei anna kohest vastust. Asetasin maalide ette peegli, läbi mille vaadates

näeb lugeda kirja keskmiselt paneelilt. Peegel sümboliseerib ka enesevaatlust ja -analüüsi,

mis on üks päevikukirjutamise võimalikest eesmärkidest.
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KOKKUVÕTE

Lõputöö eesmärk oli uurida päevikupidamise ja kunsti loomise vahelisi seoseid. Selle

jaoks pidin enda jaoks määratlema päeviku olemuse. Kergem oli lahterdada erinevaid

päevikutüüpe, millel on aja jooksul välja kujunenud kindel formaat ja ülesanne. Proovisin

lahti mõtestada alternatiivsete päevikute mõiste ning tõdesin, et see ei ole piiritletav.

Mõistsin, et päeviku defineerimisel ei mängi rolli ainult kindlate kriteeriumite olemasolu,

vaid pigem vaatleja teadmised ja kogemused päevikupidamisega.

Uurisin isiklike mõtetega kaasnevaid tegureid nagu privaatsus ja eetika.

Tänapäeval on väga mugav pidada päevikut blogi või sotsiaalmeedia konto, näiteks

Instagrami näol, ent avalikkus võib kaasa tuua ebameeldivaid kogemusi. Turvalisuse

huvides otsustatakse käsitsi kirjutatud päeviku kasuks, ent täiesti salajasena ei ole võimalik

ka seda hoida. Hirm mõtete avalikustamise ees hoiab paljusid inimesi tagasi ning nad ei

julge end ausalt väljendada. Inimesed hindavad internetis sisu tarbimisel eksklusiivsust

ning sellest võidavad sisuloojad, kes kasutavad tellimuspõhiseid platvorme.

Kunstnikud kasutavad päevikut mitmetel eesmärkidel. Tõin näited Tartu

Kunstimuuseumi arhiivis säilitatud eripalgelistest päevikutest. Uurisin kunstnikke, kelle

looming on peamiselt autobiograafiline, näiteks Molley May ja Tracey Emin. Maaliseeriat

ja installatsiooni luues proovisin rakendada nende nõuandeid ka enda loomepraktikas.

Töötasin läbi 2020. aasta suvel ja sügisel kogunenud materjali, näiteks fotod, vanad

vestlused ja päeviku sissekanded.

Maale luues otsisin tasakaalu isiklike mõtete jagamise ja salastamise vahel.

Otsustasin kasutada sümboleid, mis võivad olla mitmetähenduslikud. Arvan, et selline

lähenemine jätab vaatajale rohkem mõtlemisruumi. Keerulist pandeemiaperioodi elavad

kõik inimesed erinevalt läbi, seega võivad inimesed töid mitmeti tõlgendada. Maalide

loomine mõjus mulle teraapiliselt ja mälestusi kinnistavalt - täpselt samamoodi, nagu

varem päevikusse kirjutamine.
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SUMMARY
Painting series and installation ‘’i hope there’s no tomorrow’’

The purpose of my final project was to find connections between keeping a diary and

making art. For this I had to define what is a diary. It was easier to label different types of

diaries, that already have a well-developed format and purpose. I tried to decipher the

concept of an alternative diary and understood that it is not easily definable. I came to the

conclusion that the knowledge and relationship between the diary and viewer is important

for defining the concept of a diary

I examined different factors accompanying private thoughts, like privacy and

ethics. Nowadays it is very easy to keep a diary or a blog in different social media

channels, but publicity can bring unwanted experiences. In the interests of security, a lot of

people opt for a handwritten diary, but even that is impossible to keep completely secret.

The fear of disclosing private thoughts holds a lot of people back from expressing

themselves in an honest way. A lot of people appreciate the feeling of exclusiveness when

browsing the Internet. Content creators reap the benefits of this, selling their content on

different subscription-based platforms.

Artists use diaries for different purposes. I gave examples of very diverse old

diaries kept in the archives of Tartu Art Museum. I examined artists, whose art is mainly

autobiographical. While creating my series of paintings and installation I tried to

implement their advice in my own practice.

While painting I tried to find a balance between sharing and withholding my

private thoughts. I decided to use ambiguous symbols, leaving the viewer more space for

thought. Creating the paintings had a therapeutic effect on me and helped me preserve the

memories, which had similarly been my goal while keeping a written diary.
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