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K U LT U U R

Ammukil võimalused
2 9 . A P R I L L 2 0 1 9 , K A R I N PA U L U S

Maineka klaasikunstniku Tiina Sarapu kastinäitus viib vaataja
mugavustsoonist – kastidest, kappidest, aga ka stereoptüüpidest – välja.

Kergelt irvakil. Paokil. Kinni. Poikvel. Valla. Seintel ja maas on kastid, koolutatud

klaaslehed kaaneks. Meie ühe nimekama klaasikunstniku Tiina Sarapu näitus „Case Study

2” jätkab teekonda, mis algas 2017. aastal, kui Tallinnas galeriis Hop oli väljas esimene

kastipere.

„Minu näitus räägib korraga paljudest asjadest: kastidest, pakkimistest, kolimistest,

tohutust logistikamasinavärgist, mis tegelikult koormab maailma. Samal ajal ka sellest
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seisma, ega teata, mis nendes kastides täpselt on. Äkki on mingid asjad läinud vahetusse

või sassi või segamini. Kunstnikul tuleb ka palju pakkimisega tegeleda. Klaasikunstnikul

seda enam, kui soovid, et su töö üldse kuskile näitusele jõuab.” Need on vaid mõned

mõtted, millega Sarapu oma viimast ülesasumist kommenteeris.

Tiina Sarapu, keda tuntakse kui hillitsetud ja kontrollitud keskkondade loojat, ajab meid

seekord mugavustsoonist – kappidest, kastidest, vahest ka stereotüüpidest – välja.

Joonistub küll välja kunstnikule omane kavakindlus, aga ka seriaalsus – jätkata sama

motiivi ning teemaga pikalt ja süvitsi. Ometi seostuvad kastjad vormid ka ebamugavate ja

ohtlike teemade silma alt ära ehk kasti panekuga (100 vihavaba päeva?) ning muidugi ka

tarbimise ja pakimaailmaga. Või õieti meelitab Sarapu meid pistma nina ja näppu

mõttemustritesse, aga ka globaliseerunud võrgukaubanduse ja postipakkide formaadi

järgi elamisse. Ka meie disaini viimased rahvusvahelised edulood on saatnud kaupu, mis

mahuvad postiautomaatide lamedatesse pakihoidlatesse.

Tiina on aastaid tegus olnud. Peale tema näituste teavad huvilised teda kui pikaajalist

õppejõudu, kes oli aastaid Eesti kunstiakadeemia klaasikunsti eriala dotsent. llmselt on

sestap talle omane ka keskmisest suurem metoodilisus ja mõtteselgus, sest harjumus

ennast selgelt väljendada ja kontseptuaalselt mõelda on pedagoogide puhul loomulik.
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Klaasi õrnus ja ka kiire valmidus ümbrusega dialoogi astuda – peegeldada, kumada, läbi

paista – on pannud Sarapu arvestama ja suhtlema ruumiga julgemalt ja rohkem, kui

paljud ta kolleegid seda teevad. Mitmel korral on teda inspireerinud muusika ning ta on

loonud kummituslikke orkestreid läbipaistvast lehtklaasist koolutatud noodilehtedega

pultidest. Vapustav oli ka installatsioon Albu mõisas, mille imelise puitlae baroksed

maalingud noodipultide peeglitelt vastu paistsid („Maestoso”, 2007). Seekord mängib

kaasa monumentaalgalerii tehnitsistlikkus ja näiline juhuslikkus. Sõna otseses mõttes

nurgatagune asukoht ja kerge hooletus meenutavad ladu. Kõrge ja robustse ruumi põrand

on riietatud musta, muutes keskkonna veelgi anonüümsemaks. Ometi loob klaas koos

peegelduste, varjude ja säraga igasse kasti omaette omailma. See sunnib vaatajat ehk

edaspidi olema tähelepanelik ka argistes tegemistes ning tabama rutiini ja banaalsete

objektide – kastide, karpide, pakendite – poeetikat.

„CASE STUDY 2”

Tiina Sarapu isikunäitus

Tartu kunstimaja monumentaalgaleriis 5. maini
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