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EMSLi ajakiri kodanikuühiskonnast

Fookuses noored  
ja kodanikuharidus. 
Kuskohast need head    
kodanikud siis tulevad?



Puuduvat 
portreteerides
Tanja Muravskaja „Lucky Losers” TaLLinna LinnagaLeriis 16.04–3.05 2009

T
anja Muravskajast rääkides ja kirjutades jõuab kohalik kuns-
tikriitika enamasti lõpuks tõdemuseni, et tegemist on meis-
terliku psühholoogilise portretistiga, briljantse teostusega 
fotoprofiga, kelle tööde puhul, sõltumata nende sotsiaalsest 

alatoonist, jääb keskseks ja olulisimaks ikkagi inimene1. Soovimata het-
kekski selle tõdemusega vaielda, tahaks seoses näitusega „Lucky Losers” 
siit ometi edasi mõelda ja analüüsida justnimelt seda „liigsena tundu-
vat” sotsiaalsust Muravskaja loomingus.

Näitus „Lucky Losers” Linnagaleriis koosnes seitsmest videoportreest 
(ja sellel sõnal on siin täht-täheline kaal – tegemist oli Muravskajaliku 
kvaliteedimärgiga lavastatud mõneminutiliste ülesvõtetega, milles port-
reteeritava või „modelli” kohalolu oli pea füüsiline) kohaliku venekeelse 
kultuuriruumi reaalsetest, imaginaarsetest ja potentsiaalsetest liidri-
test. Nagu ka näituse pressitekst rõhutas, püüdis kunstnik võimalikke 
kogukonda ühendavaid (intellektuaalidest) liidreid otsides leida vastust 
küsimusele, kas siinses vene diasporaas on „võimalik taastoota vene 
keelel (ja kultuuril) põhinevat identiteeti”, mis rikastaks ja ühendaks 
Eesti ühiskonda tervikuna.  Näitus oli suunatud Eesti publikule, küsimus 
esitatud kõigile meile. Niisiis – kuigi ilmselt tegelesid ka portreteerita-
vad ekraanidel oma identiteedi ja positsiooni üle mõtisklemisega, siis 
vastus kunstniku küsimusele ei peitunud nendes kontrollitud ilmetes või 
tahtmatutes suunurgavõngetes ja silmapilgutustes. Vastuse, vähemalt 
oma seisukoha, ütles autor tegelikult juba välja väga selgesõnalises 
pealkirjas ja seda kinnitas ka suhteliselt ühemõtteline pilt, mis meile 
galeriis avanes.

Et mitte teha autorile liiga lahmivalt ja lihtsustavalt kõlava interpre-
tatsiooniga, alustagem kaugemalt, loogiliselt võttes algusest. „Lucky 
Losers” on järg Muravskaja teistele Eesti ühiskonda ning siinset iden-
titeeti ja rahvuslust lahkavatele projektidele – „Positsioonid” (näi-
tus Tallinna Linnagaleriis 2007, vt Cheese 22) ja „Nemad, kes laulsid 
koos” (näitus Vaala galeriis 2008, vt Cheese 29) – see on loogiline osa 
protsessist, täpselt sama küsimus, täpselt sama probleem. Kui „Posit-
sioonid” mängis rahvusliku sümboolikaga, andis ühelt poolt valitud 
noorkunstnikele teatud (pigem kollektiivse) „Noor-Eestiliku”, rahvusliku 
kultuurieliidi potentsiaalse revolutsioonilise kangelase oreooli (õigemini 
võimaluse selle positsiooniga suhestuda) ja teiselt poolt vastandades/
kõrvutades sellele nüri ja anti-intellektuaalset marurahvuslikku reliikvia-

1 Nt Elnara Taidre „Lucky Loosers” - Artishok (http://artishok.blogspot.com/2009/05/lucky-loosers.html).

kultust, siis „Nemad, kes laulsid koos” astus siit olulise sammu edasi, 
puhastades pildipinna (ja näitusekeskkonna) sümboolikast ning valides 
portreteeritavad, kelle ajalooline roll on faktoloogiliselt juba tõestatud, 
kelle positsioon on kindel. Nemad, kes laulsid koos, need kunagised 
revolutsionäärid – siiski igaüks isiksus, koondportreeks taandamatud – 
on vaieldamatult „eliit”, Eesti vabaks laulnud solistid, rahvuskangelased. 
Neid esitati sellele positsioonile vastavalt: üle-elusuuruses pühalikkust 
ja ametlikkust sisendavas formaadis. Vaala galeriis lavastas Muravskaja 
ka vähemalt teoreetilise võimaluse vaatajal ikoonidega kaasa laulda või 
neile oma sõnum edastada, paigutades teoste ette rõdule sisselülita-
tud mikrofoni, mis muidugi vaid rõhutas nende – liikumatute, tõsiste, 
kohati patriootlike, kohati lurjuslike ilmetega liidrite – kättesaamatust, 
„jumalikku” kaugust meie igapäevatasandist. 

“Lucky Losers” koondas kahele eelnevale valimile vastandlikult n-ö sel-
gelt negatiivse märgiga tegelased, nemad, kes „ei ole” või „on pooleldi” 
(eestlased, kangelased, ...) – meie ühiskonnas eituse kaudu defineeri-
tava kogukonna võimalikud (küsimärgiga) liidrid. Rõhutatult olid nemad 
aga näitusesaalis vägagi „kohal”, reaalsed inimesed reaalses proport-
sioonis, siin, galeriis, meie keskel, paigutatuna videoekraanidel ruumis 
sundimatult laiali, ilma igasuguse paraadlikkuseta. Formaadi  võima-
lustest hoolimata vaikivad. Siinsamas, meie keskel, aga ometi justkui 
teisest maailmast. Muravskaja kasutatav videoportree formaat viib meid 
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Näituse vaated, Tallinna Linnagalerii, 2009.
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mõnes mõttes tagasi portreefotograafia algusaegadesse. Need kujutised 
meenutavad vägisi (ja võib-olla tahtmatult) möödunud sajandi algus-
aastate perepilte vana-vana-vanaemadest ja -isadest, nende kujutiste 
ajatust ja mingit seletamatut rahu – pikaaegse „jäädvustumise” prot-
sessi pitserit2. Need inimesed sellel näitusel ei ole ikoonid, neil on 
kohati täiesti tundmatud näod, isegi nimed, nad on siin pigem sümbolid 
mingist teisest kaugest maailmast. Kuigi – kõik nad on siiski Eesti ühis-
konnas (mõnel juhul just peamiselt eestikeelses kogukonnas) rohkem või 
vähem tuntud, lausa armastatud avaliku elu tegelased. Vaid vähestega 
neist seostub meil esimesena midagi muud kui see, mida nad „ei ole” 
(rahvus). Alahindamata portreteeritavate professionaalseid rolle, võime 
väita, et need on väikesed inimesed, kellele autor paneb ehk liigagi 
ränga ootuste koorma – olla intellektuaalselt ja sotsiaalselt killustu-
nud, valdavalt mittekodanikest kogukonna vaimseteks (ja poliitilisteks) 
liidriteks, eestkõnelejaks nähtusele, mida defineeritakse eituse kaudu. 
Ei, Tanja Muravskaja ei süüdista oma „modelle” olukorras, millest ta 
meid leiab. Ta vaid konstateerib fakti – seitse väljavalitud venekeelset 
üht- või teistpidi Eesti ühiskonna eliiti kuuluvat tegelast on „õnnelikud 
kaotajad” – loosi teel finaali pääsenud mängijad – liidrid juhuse tahtel 
ja mõnes mõttes meie tänase ühiskonna „tahtest” sõltumatult. Nad on 
kõigest inimesed oma positsioonide, huvide ja tõeskpidamistega, igaüks 
oma saatusega, aga keegi neist ei ole vaieldamatu autoriteet, ei vene- 
ega eestikeelses maailmas. Näituse „Lucky Losers” videoekraanid moo-
dustasid mõneti koondportree sellest, „keda ei ole”. Kohalik venekeelne 
kultuur on põranda all, kui seda üldse veel eksisteerib. Juri Lotmani 
troon rahvuste- ning kultuurideülese ühendava intellektuaalina püsib 
tühi. Autoriteetide aeg on ümber saanud. Karismaatilisi revolutsionääre, 
laulvaid liidreid või radikaalseid noori intellektuaale selles kogukonnas 
ei ole (ega ilmselt tule, või kui tulevad, siis kas emigreeruvad või assi-
mileeruvad, sest see on neile intellektuaalselt hädavajalik), kaotajad 
oleme me selles seisus aga natuke kõik, kogu Eesti keskpärastuv kultuur 
ja ühiskond, selle olematu multikultuursus ja mitmekihilisus.

Tanja Muravskaja ei ole kolme nimetatud projekti raames tegelenud 
niivõrd rahvuse, identiteediloome ega rahvusluse küsimusega, vaid 
laiemalt meie Eesti tänase ühiskonnaga tervikuna ning tänaste olude 
ajalooliste tagamaade ja võimalike arengutega. Tema käsitlus ei ole 

2 Täiesti õigustatult on kolleegid kunstiteadlased sellest näitusest kirjutades viidanud tagasi hoopis maali-

kunsti ajaloolistele portreetraditsioonidele. Siinkirjutajale tundub aga ka tehnikapõhine seos Muravskaja 

loomingu kontekstis oluline, sest pidev oma väljendusvahendi analüüs ja teatud metatasandil kommen-

taarid valitud formaadile tunduvad olevat üks väga olulisi tema kunstnikupositsiooni iseloomustavaid 

aspekte (vt näiteks Artishoki aastanäitusel esitletud „Rock-paper-scissors”). 

otseütlev, sellest võib aga teha küllaltki pessimistlikke järeldusi. Meid 
on vähe. Meil ei ole (enam) positiivseid kangelasi, karismaatilisi liidreid 
(ja seda rahvusest sõltumatult). Meil on erinevad (aja)lood, on ühine 
ühiskond, aga küllaltki väike ühisosa ning kardetavasti veel väiksem 
soov see ühisosa ära tunda. Muravskaja paneb meie ühiskonnas loosun-
gitena levivad väärtused nagu integratsioon ja ühtsustunne väga ereda 
prožektori alla ning suunab meile julmalt (suurendava) peegli näkku. 
Diagnoos on suhteliselt lohutu, illusioonidele ruumi ei jää. Aga eks 
iga inimene – ja ka ühiskond – ole põhimõtteliselt oma peegelpildiga 
(sealhulgas defektidega) harjunud – seega üllatust, šokki ega traumat 
ei järgne. Ma ei tea, kas Muravskaja näeb oma järjekordse uurimuse, 
teatud mõttes arhiiviväärtusega projekti valguses mingit positiivset 
programmi, kas ta on võtnud eesmärgiks otsida „lahendusi”. Aga mulle 
tundub, et valik selle üle, mis saab edasi –  kas vaikne mandumine, 
marurahvuslik vastandumine või intellektuaalne lõimumine, on ikka veel 
meie endi teha. Kui portreekunstis on kõik lihtne, rollid jaotatud ja 
positsioonides võimalik kokku leppida – keegi seisab kaamera ees, keegi 
selle taga, keegi jääb vaataja rolli, siis sotsiaalses plaanis oleme me 
kõik samas katseklaasis koos ja eksperiment jätkub.

Lucky Losers
Having previously tackled the country’s potential future leadership, and unassailable 
heroes from the recent past, Tanja Muravskaja now goes on to portray the cultural 
elite of Estonia’s Russian minority. CaToomingured unpretentiously in short videos, 
they are displayed for the benefit of the Estonian audience, to try and figure out if 
this diaspora can carve out an identity consistent with the country’s overall society. 
Questionable leaders of a community defined by what it isn’t, they are not charismatic 
or compelling enough to supranational heroes; stopped short of glory, these seven 
have at least made it to the final round – and that makes them the lucky losers.

Tanja Muravskaja, Lucky Losers, installatsioon 7 videoportreest, 2009.
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EESTI KUNSTIAKADEEMIA LÕPUTÖÖDE NÄITUSED 4.—14.06.2015

Avamine 4.06.2015 kell 18:00
Eesti Kunstiakadeemia uues õppehoones
Kotzebue tn 1 / Põhja pst 7

Avatud iga päev 12:00—20:00
Sissepääs tasuta
www.artun.ee/tase

04.01.-16.01.  E. LUIK & M-L. TAMMI 03.01.-14.01. MARTA STRATSKAS
18.01.-30.01.  ART ALLMÄGI 18.01.-28.01. KAI KUUSING
01.02.-13.02.  SVEN PARKER 30.01.-11.02. ANDRO KÖÖP
15.02.-27.02.  FRED KOTKAS 14.02.-25.02. KIRKE KANGRO   
29.02.-12.03.  DÉNES KALEV FARKAS 27.02.-10.03. LAURA TOOTS
14.03.-26.03.  IVAR VEERMÄE 12.03.-24.03. MARJU AGO
28.03.-09.04.  ELIS SAAREVÄLI 26.03.-07.04. VILEN KÜNNAPU
11.04.-23.04.  NEEME KÜLM  09.04.-21.04. SASKIA JÄRVE
25.04.-07.05.  ALVER LINNAMÄGI 23.04.-05.05. V. PLINK & S. SAAREPUU
09.05.-21.05.  K. HANSEN & J. SÄRE 07.05.-19.05. HOLGER LOODUS
23.05.-04.06.  REIMO VÕSA-TANGSOO 21.05.-09.06. AUGUST KÜNNAPU  
06.06.-18.06.  SOHO FOND 11.06.-22.06. LÕPPMÄNG 2012  
20.06.-02.07.  AILI VAHTRAPUU 25.06.-07.07. ANNE PARMASTO
04.07.-16.07.  CARMEN LANSBERG 09.07.-21.07. PEETER ALLIK   
18.07.-30.07.  MALL PARIS 23.07.-04.08. VALERI VINOGRADOV
01.08.-13.08.  ANDRES KOORT 06.08.-18.08. TALLINNA JOONISTUSTRIENNAAL
15.08.-27.08.  TALLINNA JOONISTUSTRIENNAAL 21.08.-08.09. MIHKEL MARIPUU
29.08.-10.09.  PAUL KUIMET 10.09.-22.09. VANO ALLSALU
12.09.-24.09.  PAUL RODGERS 24.09.-06.10. SIRJA-LIISA EELMA
26.09.-08.10.  VEIKO KLEMMER 08.10.-20.10. ANNA-STINA TREUMUND
10.10.-22.10.  O. PILIPENKO & M. PREKUP 22.10.-03.11. AIMAR KRISTERSON  
24.10.-05.11.  HELEN MELESK 05.11.-17.11. JÜRI KASS
07.11.-19.11.  MOEKUNSTNIKE ÜHENDUS 19.11.-01.12. MARI ROOSVALT 
21.11.-03.12.  RÜHMITUS SIHT 03.12.-15.12. ANDRES TALI
05.12.-17.12.  KRISTI KONGI 17.12.-05.01. KELLI VALK          
19.12.-07.01.  MIKK MADISSON                            

pikk 18, tallinn 10133
tel / phone: +372 6464 110
e-mail: galerii@eaa.ee
www.eaa.ee/draakon

e - r / mo – fr  11.00 -18.00
l / sa                 11.00 -17.00                
p / su                  suletud / closed

hobusepea 2, tallinn 10133 
tel / phone:  +372 6276 777
e-mail: galerii@eaa.ee
www.eaa.ee/hobusepea
 
k - e / we – mo      11.00 -18.00
t / tu                    suletud / closed©
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