
28

Loomingulise projekti dokumentatsioon

I eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: siiditrükk vineeril

Objektide hulk: 100

Mõõdud: 22 × 22cm

Toimumiseaeg: 10.12.2012–13.01.2013

Teostuskoht: Tallinna Vanalinn

Eksperimendi viisin läbi detsembris 2012. Selle käigus tegin üle 100 kujutise (siiditrükk 

vineerile), ja jätsin neid linna erinevatesse kohtadesse (Riigikogu ette, Vabaduse väljakule, 

ühistranspordi paviljonidesse ja nii edasi). Teostel olid erinevate ilmetega laste portreed 

(naeratav, ükskõikne, röökiv, nuttev), kõik ilmed olid nummerdatud ühest kuni viieni. 

Vineeri küljes oli silt „Vii mind Koju” ja taga oli tekst, kus oli kirjas, et luban inimestele 

võtta „mahajäetud lapse” koju juhul kui nad saadavad mulle nende poolt kodustatud lapse 

„numbri”. Mina pidin selle numbri järgi aru saama, mis emotsiooniga lapse nad võtsid. 

Selline analüüs aitas selgitada, millist näoilmet inimesed eelistavad, kas ilusat ja sõnumita 

(positiivsed emotsioonid), mis ei tekita pinget, või vähem ilusat, mis võib sisaldada ka 

sõnumit (neutraalsed ja negatiivsed emotsioonid).

Iga vaataja tõlgendab teost lähtudes oma teadmistest ja kogemusest, sellest võib teha 

järelduse, et teose sisu sõltub vaatajast. Vaataja kogeb ja tõlgendab kunstiteost toetudes 

oma mõtetele.

Selle eksperemendi raames jälgisin nii inimeste esmareaktsiooni kunstiteosele linnaruumis 

kui ka sügavamat mõistatusmängu vaatajate ajudes, mida publik jagas minuga 

kirjavahetuse kaudu. Mina autorina jäin selles mängus anonüümseks.
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Siiditrükk vineeril, 2012 Infograafik on koostatud saabunud e-kirjade põhjal, 2013

Vaatlus ja tähelepanekud

Esmane reaktsioon – ehmatus, ootamatu objekt ootamatus kohas.

Sellele järgneb – uurimus, kui objekti peal on tekst, siis inimesed hakkavad seda lugema.

Sellele järgneb – füüsiline reaktsioon, inimene kas võtab objekti kaasa, või paneb tagasi ja 

jätkab oma teekonda.

Üks teoste komplekt (5 tk) oli asetatud trepiastmete peale kell 13:10. Kell 14:20 olid need 

teosed astmetelt trepikäsipuule tõstetud. Milline oli vaataja sõnum, kui ta antud teost 

niimoodi ümber tõlgendas? Kas kunstniku poolt loodud teos takistas liiklust? Ilmselt oleks 

saanud vaataja kiiremini selle ümbert ringiga minna. Kas vaataja tegi seda teadlikult, 

mõeldes, et trepiastmed ei ole piisavalt väärtuslik koht ja käsipuu on parem? Sellele 

küsimusele ei oska vastata, aga ilmselgelt oli temal mingi sõnum, mida ta soovis edastada. 

Kunstniku poolt loodud teos ja sõnum muutusid vaataja jaoks inspiratsiooni allikaks, 

vaataja muutus autoriks ja tegi sellest uue sõnumiga uue teose.
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Saabunud e-kirjad. 2012–2013
*autorite stiil ja õigekiri säilitatud
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Selle eksperimendi praktiline osa andis mulle palju enamat, kui lihtsalt võimaluse inimesi 

jälgida ja analüüsida. Oma kirjades saatsid paljud mulle mitte ainult „numbri”, vaid ka 

oma mõtteid selle projekti sisu ja võimaliku sõnumi kohta, mis erinesid originaalist. 

See eksperiment näitas, et looja ja vaataja mõtlemisviisid on erinevad. Sõnumita kunst 

võib muutuda vaataja jaoks sõnumiga kunstiks ja vastupidi. Kui see „sõnum” on nii 

ebastabiilne, siis võib öelda, et kunst ei omagi sõnumit, nii looja kui ka vaataja jaoks 

toimub teadmiste ja kogemuste omandamine läbi mõistatuse.
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II eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: ehituskips särkide peal

Objektide hulk: 3

Toimumiseaeg: 05.10.2015–21.11.2015

Teostuskoht: Tondiraba Jäähalli vahetus läheduses, Varraku tänav

Eksperiment sai teostatud oktoobris 2015, selle käigus võtsin endale eesmärgiks suhestuda 

ajalooga. Otsisin üles kohti, kus kunagi olid asulad, talumajad, samuti otsisin ka teisi 

mineviku jälge Lasnamäel.

Kõige suuremat kontrasti mineviku ja oleviku vahel nägin Tondiraba jäähalli juures. 

Tühermaa peal olid mitmed eakad õunapuud, mis võisid kunagi olla talumeeste 

omad. Praegu aga näevad puud ainult paneelelamuid, jäähalli kiirustavaid sportlasi ja 

koeraomanikke, kes jalutavad seal oma lemmikutega.

Otsustasin tekitada vahelduse ja integreerida mineviku olevikku. Arhiivifotode peal leidsin 

pilte, kus oli kujutatud kunagisi Lasnamäe elanikke (kes tol ajal loomulikult ei teadnud, et 

nad on Lasnamäe elanikud). Fotode peal olevad inimesed kandsid särke. Võtsin vanu särke 

ja katsin neid ehituskipsiga, sest selle värv meenutab betooni. Kivistunuid särke riputasin 

eaka õunapuu külge.

Vaatlus ja tähelepanekud

Riputasin särke üles 5. oktoobril. Kõikide särkide nööbid olid kinni ja nii särgid kui ka 

nööbid olid ehituskipsi kihtide all.
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6. oktoobri hommikul olid ühe särgi nööbid lahti. Särgi peal oli näha jälgi sellest, et 

inimene A kraapis käsitsi nööbid kipsist lahti selleks, et neid lahti teha.

6. oktoobri õhtul panin särgi nööbid kinni. Sellega lootsin tekitada mänguliste dialoogi 

inimesega A.
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10. oktoobril inimene B riputas ühe särgi alla ehitukipsiga kaetud püksid.

11. oktoobril inimene C võttis kõik särgid (k.a juurde tulnud püksid) maha ja viskas 

maapinnale. Selle aktsiooni raames on üks särk läinud katki.

11. oktoobri õhtul riputasin särgid ja püksid tagasi puuokstele.

21. oktoobril joonistas inimene D 
ühe särgi peale numbreid, nendest 
oli võimalik välja lugeda telefoni 
numbrit.

Võimalikud telefoni numbrid:
+372 56285956
+372 55692586

*ei ole välistatud, et inimene A, B, C, D, E, F on üks ja sama inimene.

3. novembril avastasin, et inimene E on sidunud ühe särgi all olevad püksid kinni.
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21. novembril olid kõik särgid teadmata kadunud. Kahtlustan, et kadumise taga oli inimene 

F.

Dialoog on mõtete ja tunnete vahetus sidevahendite kaudu, antud suhtlemisprotsessis oli 

põhiliseks vahendiks füüsiline sekkumine, millest vaatajad haarasid kiiresti kinni.
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III eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: digitaaltrükk paberil, markeri joonistus paberil

Objektide hulk: 10

Mõõdud: 46 × 63 cm

Toimumiseaeg: 18.10.2015–…

Teostuskoht: Paldiski maanatee ja Mustamäe tee ristmik, Paldiski maanatee ja Ristiku 

tänava ristmik

Eksperiment sai teostatud oktoobris 2015. Panin täitmata reklaampinnale üles plakatid 

kirjaga “MISSING”, kuhu inimesed said kirjutada ja joonistada, mida otsivad.

Suure reklaamipinna peal olev väike plakat meelitas rohkem tähelepanu kui kõik teised. 

Käivitus dialoog tundmatute autorite vahel. Käekirja ning kasutatud vahendite järgi võib 

teha järelduse, et kirjutajad on erinevad isikud.
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Nagu paljud teisedki eksperimendid, lõppes see ootamatult, kui kõik plakatid kadusid. 

Mainimisväärne on, et ühes kohas eemaldati plakatid koos reklaampinda ümbritsevate 

raamidega. Sellest teen järelduse, et luues eeltingimusi dialoogiliseks mänguks 

kunstiteosega, tekitatakse ka reklaampinna omandit ja korrashoidu puudutavat dialoogi.
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IV eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: šabloonitrükk, aerosoolvärv punasel vaibal

Objektide hulk: 1

Mõõdud: 200 × 3000cm

Toimumiseaeg: 11.12.2015–…

Teostuskoht: Kopli liinid (Sepa tänav 27), Rüütelkonna hoone (Kirikuplats 1)

See on pikaajaline eksperiment, mis sai alguse novembris 2015. 

Uhke punane vaip kirjaga „KODUTUS” on liikuv installatsioon, mida paigutan 

kohtadesse, kus on aktuaalne kodu puudumise probleem.

Novembris 2015 paigutasin vaiba Kopli liinide viimase püsielaniku maja ette. Aleksander 

Veski pidi oma eluruumid vabastama, et seejärel saaks piirkonnas käivituda suuremahuline 

kinnisvaraarendus. Korteri asemele pakkus Tallinna Linnavaraamet talle voodikohta 

sotsiaalmajutusüksuses (Pealinn 16. november 2015).

Fotod on tehtud Kopli liinidel novembris 2015. Vaip oli maja ees ainult loetuid tunde, kuna 

kohale kutsutud Päästemeeskond käskis selle eemaldada, et vältida sellele pealesõitu.
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Detsembris 2015 paigutasin vaiba Eesti Kunstiakadeemia Rüütelkonna hoone ette seoses 

vabade kunstide teaduskonna kolimisega. Aktsiooni eesmärk oli pöörata tähelepanu 

EKA maja puudumise probleemile. Järgnevad fotod on tehtud detsembris 2015 Eesti 

Kunstiakadeemia Rüütelkonna hoone ees.
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V eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: digitaaltrükk paberil, markeri joonistus paberil

Objektide hulk: 8

Mõõdud: 42 × 60cm

Toimumiseaeg: 11.12.2015–…

Teostuskoht: Roseni tänav, Lossi plats, Komandandi tee

Eksperimendi viisin läbi detsembris 2015, pannes täitmata reklaampinnale üles plakatid, 

mis näitasid heteroseksuaalset kooselu. Plakatite eesmärk oli peegeldada perevägivalla 

statistikat (Kuritegevus Eestis 2013. Kriminaalpoliitika uuringud 18. Justiitsministeerium).

Plakatite kujundus, 2015

Projekti idee on tugevalt seotud ka isikliku kogemusega. Aastatel 2014–2016 olen 

korduvalt pidanud kutsuma politsei seoses naabrite perevägivallaga, enamusel juhtudel 

patrulli kohale ei saadetud tuues põhjenduseks selle, et kui politsei kohale jõuab, ei pruugi 

enam kaklust olla.

Selle eksperimendi puhul ei ole dialoogiline mäng läinud käima vaatamata sellele, et 

plakatid on olnud linnatänavatel teistest kauem.
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Foto on tehtud Riigikogu hoone ees detsembris 2015.

Komandandi tee, Tallinn detsembris 2015          Komandandi tee, Tallinn märtsis 2016

Märtsis 2016 kaotas kooseluseaduse teema oma aktuaalsuse. Dialoogi ebaõnnestumine 

pani mind mõtlema sellele, kuidas värskendada plakateid nii, et nad oleks aktuaalsed ka 

edaspidi.

Aastatel 2015–2016 leidsid aset kuumad arutelud pagulaste teemal. 2016. aasta märtsi 

lõpus saabusid Eestisse esimesed seitse pagulast. Selle sündmuse puhul muutsin plakatitel 

olevate inimeste nahavärvi, soovides näidata kooselu teise külje pealt.

Markerijoonistus plakatil Komandandi tee, Tallinn aprillis 2016
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VI eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: šabloonitrükk, aerosoolvärv peeglil

Objektide hulk: 1

Mõõdud: 78 × 102cm

Toimumiseaeg: 11.04.2016–19.04.2016

Teostuskoht: Tammsaare park

Eksperimendi teostasin aprillis 2016. Panin Tammsaare parki peegli, mille peal oli kirjas: 

„Kes seal on?”.

Peegli kujund omab tugevat tähendust. See on tuntud maagilise sümbolina, John Bowker 

kirjutab, et hindude surnutejumal Yama kasutas viimasel kohtupäeval peeglit, mis näitas 

inimese saatust, tema eluajal tehtud tegusid ja mõtteid (Bowker [1997] 2000). Minu 

hüpoteesi järgi pidi peegel katkestama inimeste igapäevast rutiini ja looma linnaruumi 

lisadimensiooni peegelduse näol ning suunama vaatajaid enda sisse vaatama.

Peeglisse vaadates võib näha seal palju enamat kui vaid füüsilisi asju. Peegel toimis pargis 

ruumi ja aja nihestajana. Möödakäijad katkestasid oma teekonna, astusid paar sammu 

tagasi, et vaadata ennast ja ümbritsevat ruumi teise nurga alt.

Peegli tugev sümboolne tähendus takistas füüsilist interaktsiooni. Selle eksperimendi 

puhul oli dialoog vaikne ja sama maagiline nagu peegli kujund ise. Inimesed peatusid, 

võtsid erinevaid poose, piilusid, astusid samme tagasi.



43

18. aprilli hilisõhtul pani tundmatu isik kehade ja peegli dialoogis punkti, kasutades 

selleks pargi kiviplaadi tükki. Oletan, et selle inimese jaoks tekitas endasse vaatamine 

liigset pinget, mille tõttu tekkis impulsiivne reaktsioon. Kuna peegli lõhkumiseks 

kasutati sealsamas oleva kiviplaadi tükki, teen järelduse, et reaktsioon sündis ootamatult 

konkreetses kohas ning selle kutsus esile sekkumisaktsioon.

19. aprilli hommikuks ei olnud peeglist jäänud ühtegi nähtavat jälge. Peegel oli 

demonteeritud, peeglikillud olid ära koristatud ja puu ees vedeles üksik kiviplaaditükk.

Siinkohal soovin avaldada kiitust tänavakoristajatele, kes teevad oma tööd hästi ja väga 

operatiivselt.
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VII eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: akrüülvärv vineeril

Objektide hulk: 2+1

Mõõdud: 78 × 213cm, 42 × 76cm + 34 × 76cm

Toimumiseaeg: 18.04.2016–30.05.2016

Teostuskoht: Pirita promenaad Russalka vahetus läheduses

Aprillis 2016 paigutasin mere äärde Russalka vahetusse lähedusse mehe vene 

mereväevormis, kes hoidis mõlema käega oma suud kinni. Tema juurde panin protestisildi 

küsimusega: „Mida ta ütles?”, sildi küljes asus ka marker, mille ülesandeks oli kutsuda 

inimesi aktiivselt kommunikeeruma.

2016. aastal, mis on merekultuuri teema-aasta, annab merekaldale Reidi tee ehitamise 

otsus taas märku linna ja mere suhteprobleemidest (Eesti Päevaleht 8.04.2016). Üheksa 

aastat tagasi oli Tallinna Volikogu otsusega heaks kiidetud kontseptsioon „Tallinna 

avamine merele” (Tallinna Volikogu 15. november  2007: nr 273). Vaatamata sellele 

on täna Russalka juurest Paljassaarde jalutades merd sisuliselt võimatu näha ja uue 

magistraali ehitamine muudab olukorra veel absurdsemaks. Tegemist on neljarealise 

maanteega, mis keerab Russalka eest läbi pargi mere äärde ja ühendab Tallinna sadamat 

Pirita teega (Eesti Päevaleht 12.04.2016). Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Vahur 

Lauri nimetab aga Reidi teed ideaalseks kohaks, kus olla, kuna selle koha peal on nähtav 

Russalka, Vanalinn ja sadam (err.ee 28.03.2016), kuid unustab, et rasked veokid hakkavad 

nendest vaatamisväärsustest mööda kihutama ning katavad suurema osa jalakäija 

vaateväljast teetolmu ja heitgaasidega.

Minu jaoks tundub kummalisena, et merekultuuriaastal planeeritakse, kuidas varastada

jalakäijatelt linnaruumi. See eksperiment väljendab minu positsiooni seoses taolise 

linnaruumi vargusega, mida võib käsitleda okupatsioonina.
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Vaatlus ja tähelepanekud

Paigutasin meremehe koos sildiga 18. aprillil.

19. aprillil ilmus sildile esimene kirjutis. Inimene A oli sildile kirjutanud „Järjekindel 

tasakaal viib elus edasi ja praegune hetk saab muuta sinu elu”.

20. aprillil inimene B pakkus, et selles kohas võiks olla „inglirand”, inimene C aga eelistas 

anda soovituse ja kirjutas „Ela südame järgi, loo südamest. Nüüd.”

Olen üllatanud, et vaatajad tulid nii sügavate mõtete peale, mis annavad avaraid 

tõlgendamisvõimalusi. Arvan, et järjekindla tasakaalu olulisusele viitas vaatajale tugeva 

tuule tõttu lohisev silt. „Ingliranna”  idee võis olla mõjutatud Russalka mälestussambast, 

mis asub vahetus läheduses. See eksperiment kinnitas, kui palju erineb isikute kunsti 

tajumise ja tõlgendamise protsess, kui tugev on tõlgendamisprotsessi sõltuvus nii 

hetkeseisust kui varasemast kogemusest.

21. aprillil inimesed D, E, F on andnud oma panuse.

Tugeva tuule tõttu murdus traat, millega oli sildi külge kinnitatud marker, kuid vaatamata 

sellele ei läinud kirjutusvahend kaduma. Inimesed kinnitasid seda järjekindlalt tagasi sildi 

külge markerikorgil oleva kinnituse abil. Nende järjekindlus säilitas dialoogi.
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Sõnadevahetuse mäng osutus nii aktiivseks, et pidin valmistama uue sildi, kuna 

olemasoleva  peal ei jätkunud enam ruumi uute mõtete jaoks.

22. aprillil inimesed G, H, I, J on lähenenud dialoogile loovalt ning täiendanud väheseid 

tühje kohti oma kirjutistega. Hilisõhtul asendasin sildi uuega.

Sildi vahetamisega muutus sõnumite sisu filosoofilisest poliitiliseks.

23. aprillil ilmusid sildile kleebised üleskutsega tulla meeleavaldusele, mille eesmärgiks on 

Tallinna avamine merele ja Reidi tee projekti arutlemine. Inimene K on kirjutanud: „Нет 
UBER’у”  (tõlge: ei UBER’ile).

UBER on sõidujagamisteenust pakkuv ettevõtte, mille eelnõu pälvis riigikogulaste 

heakskiidu vaatamata sellele, et see ei ole seadustatud üheski teises Euroopa riigis (Pealinn 

19. aprill 2016).
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24. aprillil korraldas Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja arhitekt Veronika Valk Russalka 

juures festivalistiilis meeleavalduse Reidi tee praeguse eskiisprojekti vastu.

25.–27. aprillil ilmus sildile mitu uut sõnumit.

28. aprillil avaldas tundmatu Delfi.ee’s pilte aktsioonist 
ja tundis huvi selle vastu, mida autor ise on tahtnud 

selle aktsiooniga öelda (Delfi.ee 28.04.2016).

29. aprillil olid protestisildile ilmunud uued poliitilised 

sõnumid, mõningaid varasemaid väljendeid on üle 

soditud.

Ekraanitõmmis 29.04.2016

30. aprillil läks sildi küljes 

olev marker kaduma. 

Markeri kadumisega 

panid vaatajad dialoogile 

punkti. Sama päeva 

hilisõhtul demonteerisin 

installatsiooni.
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VIII eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: digitaaltrükk kleebisel, marker kleebisel

Objektide hulk: 20

Mõõdud: 3 × 6,5cm

Toimumiseaeg: 25.04.2016–2.05.2016

Teostuskoht: Ida-Tallinna Keskhaigla (Ravi tn)

Eksperiment sai alguse aprillis 2016, kui järjekordselt puutusin kokku meditsiinilise abi 

kättesaamatusega. Järjekorrad spetsialistide juurde on meeletult pikad, aega arsti juurde ei 

olnud võimalik saada. Ravimit, mis on varem arsti poolt väljakirjutatud ja sellistel juhtudel 

alati abiks olnud, Eestis enam ei müüda.

Sellest tegin järelduse, et haige inimene peab ise otsima võimalusi ennast ravida, muidugi 

kui ta on veel võimeline sellega tegelema.

Kogusin enda tarvitatud ravimite tühjasid pudeleid ja otsustasin asendada nende etiketid. 

Mõningatele pudelitele jätsin võimaluse kirjutada käsitsi imeravimi nimetuse.

Täitsin pudeleid ja 2. mail läksin nendega koos Ida-Tallinna Keskhaigla ette, istusin 

haigla hoonete keskel olevasse parki, ladusin oma pudelid laiali ning hakkasin nende sisu 

avalikult tarbima.

Foto: Ilja Jussov
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Eksperiment jäi suurema tähelepanuta. See on omakorda näidanud, et Tallinna avalikus 

ruumis võib avalikult tarbida kahtlasi vedelikke nii, et see ei tekita küsimusi ega pälvi 

tähelepanu, on välja kujunenud komme selliseid asju ignoreerida.

Foto: Ilja Jussov
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IX eksperiment 

Tehnika ja kasutatavad materjalid: akrüülvärv, marker lainepappil

Objektide hulk: 6

Mõõdud: 70 x 100cm, 30 x 50cm, 20 x 40cm, 20 x 30cm, 10 x 15cm, 7 x 15cm

Toimumiseaeg: 3.05.2016–…

Teostuskoht: Männi park

Selle eksperimendi eesmärk oli panna proovile minu hüpoteesi sellest, et magalarajoonid 

sobivad dialoogi eeldavate sekkuvate eksperimentide läbi viimiseks paremini. Otsustasin 

paigutada parki tühjasid jutumulle, kuhu vaatajad saaksid kirjutada oma mõtteid. Inimese 

figuuri  ülesandeks oli ainult vaatajate tähelepanu haaramine.

Paigutasin objekte 3. mail.

Juba järgmisel hommikul minu hüpotees on leidnud kinnituse. Mõned jutumullid olid 

kadunud, teistele aga ilmusid erineva sisuga tekstid.
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Tuleb tunnistada, et see eksperiment oli kõige efemeersem, kuna 5. mail oli parki jäänud 

ainult üks jutumull.
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X eksperiment

Tehnika ja kasutatavad materjalid: akrüülvärv, marker lainepappil

Objektide hulk: 30 (arv täieneb)

Mõõdud: 50 × 70cm

Toimumiseaeg: 4.05.2016–…

Teostuskoht: Põhja Puiestee        

See on üks mahukamatest eksperimentidest, mille eesmärgiks on võtta kokku kõik 

eelnevad eksperimendid ja selgitada välja, mis teemad on avalikkuse jaoks kõige 

aktuaalsemad.

Aastatel 2015–2016 külastasin pidevalt Tallinnas toimuvaid meeleavaldusi, näiteks: 

iganädalased meeleavaldused sõja vastu Venemaa Suursaatkonna juures, talumeeste 

meeleavaldus Toompeal ja nii edasi. Nendel üritustel kasutatakse reeglina inimesi massi 

loomiseks, neile jagatakse kätte kellegi poolt valmiskirjutatud protestisilte, selle inimmassi 

ülesanne on lihtsalt olla seal, mitte oma meelt avaldada.

See eksperiment võtab kokku minu vaatlused meeleavaldustest ja selle eesmärk on 

rõhutada dialoogilisust ning inimeste sõnumite, mitte kehade olulisust. Ühtlasi on see 

eksperiment kinnitanud ka minu hüpoteesi sellest, et igaühe sõnum on isiklik ning isegi 

ühte teemat puudutavaid ideid väljendavad inimesed erinevalt.
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*autorite stiil ja õigekiri säilitatud
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Tõsi, paljude jaoks on end mugavam peita „kellegi teise” poolt valmiskirjutatud sõnumite 

taha, siis ei pea selle eest vastutama, tekib turvatunne.

Eksperimendi raames küsisin inimeste käest: „Mis võiks olla Eestis parem?”. Suulised 

mõtted voolasid väga hästi, aga kui palusin seda oma käega üles kirjutada, siis paljud 

loobusid. Alustasin sõnumite kogumisega detsembris 2015, aprilliks 2016 oli mul ligi 

40 inimeste sõnumit (sõnumites sisalduvate roppuste tõttu ei ole võimalik kõiki avalikus 

ruumis eksponeerida). Teadlikult küsitlesin inimesi eri soost, erineva emakeele ja 

vanusega.

Suurt hirmu tekitas valge lainepapist alus, paljud loobusid selle peale kirjutamisest. 

Sellistel juhtudel pakkusin kirjutada väikestele paberile, millega sai enamus hakkama. 

Laekunud sõnumid kandsin käsitsi üle protestisiltidele säilitades autorite stiili ja õigekirja.

Panin nendest kokku ekspositsiooni Põhja puiesteel oleva hoone aknatrellidele. TASE 

näituse ajaks panen sinna juurde tühje silte markeritega, mida inimesed saavad ise 

täiendada.

Hetkel on ekspositsioonis 24 vaataja sõnumit. Küsitletud inimesed olid vanuserühmas 

6–60.  Neist 60% on vene keelt emakeelena kõnelevaid inimesi. Läbivateks teemadeks 

olid lastetoetused, pensionid, dialoog. Paljusid huvitasid ka linnaplaneerimisega seotud 

küsimused – kõnniteed, ootepaviljonid, puhtus ja isegi ühistualettide arv.

Kõikide läbiviidud eksperimentide puhul tajusin piiranguid ja hirmu nii endas kui ka 

vaatajates. Arvan, et kehtestatud kirjutatud ja kirjutamata kokkulepped mõjutavad otseselt 

kommunikatsiooni avalikus ruumis. Reeglid, mis on loodud turvalisuse nimel, tekitavad 

hirmu ning piiravad eneseväljendusvabadust, millest sai alguse minu sõnum.
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Interventsioonide kaart


