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Sissejuhatus
Minu magistritöö kirjalik osa kirjeldab ja mõtestab mu kunstnikupraktika erinevaid tegevusi

ning projekte magistriõpingute ajal. Alguspunktiks on uurimus, kus teadlased uurisid 4487

kilomeetri pikkuse Trans Europe Foot Race 2009 osalejate peaaju erinevate piirkondade

anatoomilisi muutusi ultramaratoni ajal ja kaheksa kuud hiljem.

Ultrasport pole täpselt defineeritud termin, aga läbi sõnaraamatu definitsiooni selle

kirjeldamine on küllaltki asjakohane: “going beyond what is usual or ordinary”1 ehk

tavapärasest kaugemale minemine.

Uuringus nähti, et kui enne ultrajooksu ei olnud jooksjate peaaju piirkondade maht

tasakaalustatud kontrollgrupist erinev, siis jooksu kestel vähenes jooksjate aju hallaine maht

ja seda peamiselt nendes piirkondades, mis on seotud ennekõike visuaal-ruumilise taju ja

keeleliste funktsioonidega. Kaheksa kuud peale ultrajooksu oli jooksjate peaaju maht uuesti

taastunud. Uuringu autorid arvavad, et muutuse põhjuseks võib olla vaimne alakoormus –

joosti 64 päeva järjest, keskmiselt 70 kilomeetrit päevas, monotoonselt ja valdavalt mööda

sirgeid teid.2

Teema pakub mulle huvi, kuna sport ja kunst käivad minu elus käsikäes. Enne magistrantuuri

polnud ma ülipikkadest, nö ultravõistlustest osa võtnud, aga huvi oli hakanud tekkima ja idee

uurimusest, mille käigus selle formaadiga eksperimenteerida, andis lisamotivatsiooni.

Algimpulssiks olnud ultrajooksjate aju-uuringu põhjal võiks järeldada, et selle tegevuse

käigus peaks ajus toimuma justkui värskendus, ruumi juurde tekitamine uue materjali, uute

mõtete jaoks. Selline mõttekäik tundus kunstniku perspektiivist intrigeeriv, kuna värsked

mõtted on kunsti loomisel hindamatu ressurss. Lisaks selline pikamaa sport oli mu peres nö

normaalsus, kuna isa oli aastaid tegelenud Rogaini, ehk 24h kestva orienteerumisega.

Jooksmise asemel sõidan ma rattaga. Seega plaanisin teemat hakata uurima ja mõtestama läbi

isiklike kogemuste. Sellega algas minu jaoks samaaegselt nii kunsti ja rattasõitu süvenemine

või isegi professionaliseerumine. Varasemalt olin mõlemaga küll seotud, aga pigem kas

vaatleja või harrastajana.

2 Freund, W., Faust, S., Gaser, C. et al. Regionally accentuated reversible brain grey matter reduction in ultra
marathon runners detected by voxel-based morphometry. BMC Sports Sci Med Rehabil 6, 4 (2014).
https://doi.org/10.1186/2052-1847-6-4, viimati vaadatud 18.04.2022

1 Ultra definitsioon https://www.dictionary.com/browse/ultra, viimati vaadatud 18.04.2022
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Ultra definitsiooni järgi tähendaks ultra-rattasõit tavapärasest kaugemale minemist. Võiks

öelda, et see tähendab ka mugavustsoonist välja minemist, aga seal on minu arust siiski

erinevus. Mugavustsooni piir on personaalsem ja laieneb pidevalt. Tavapärasuse piir on

üldisem, seotud ühiskonna normidega, ka need piirid muutuvad aja jooksul, aga koos

ühiskonnaga. Ultra-rattasõidu mõistet vaadeldakse seega mainstream rattaspordi taustal ja

ultra laiend on kujunenud välja vastavalt sellele, lihtsustatult võiks öelda, et ultra-rattasõiduks

peetakse sõite, mis kestavad rohkem kui 12 tundi järjest.
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Ultrasport kui uurimismeetod
Alustasin uurimust mõttega, et hakkan enda peal läbi viima nö praktilisi katseid ning

keskendusin mitte niivõrd rattasõidule, vaid emotsioonile või seisundile, mis pikkadel

sõitudel tekib.

Esimene tõsisem katsetus oli 2019. aasta augusti lõpus, kui sõitsime lõuna Soomes kolme

sõbraga 24 tundi järjest, läbides kokku 440 km. Selliselt ööpäeva kogemine ühe tervikuna,

eriti läbi öö sõitmine, oli küllaltki sürreaalne kogemus. Öö on üldiselt suhteliselt abstraktne

nähtus. Sellele sõidule tagasi mõeldes muutus öö peaaegu peopealseks kompaktseks

kujutluspildiks, kui kasutatada Eiki Hermanni peopealse ja okeaanilise eristust.

PEOPEALNE JA OKEAANILINE

Palun lugejal mängida kujutluses läbi kaks kogemust. Esimene kogemus: hoida peo peal üht

pisikest olendit, näiteks tiibadeta või uimast kärbest; vaadelda teda ühelt ja teiselt poolt, viia

lähemale ja kaugemale, liigutada tema kehaosi. Kärbes on keskel, meie võime asuda ükskõik

millisele kohale ta ümber. Ta on meie võimuses ja üleni hõlmatud. Nimetagem meelestust,

mida see kogemus esindab, peopealseks.

Teine kogemus: hulpida ookeanis, merehädalisena, kallastest kaugel, nii et igas suunas avaneb

sama vaatepilt; hämardub, tuul ähvardab tõusta. Seekord oleme ise keskel, saamatuna, ootel,

veeväljast ümbritsetud, ilma ja saatuse võimuses. Nimetagem meelestust, mida see kogemus

esindab, okeaaniliseks.

Need kaks kogemust märgivad kaht otsa meelestuste skaalal, milles üks äärmus läheb

järgemööda üle teiseks. Puhtfüüsiliselt mõistetuna esinevad peopealsus ja okeaanilisus üsna

lihtsas vormis – ma kas ümbritsen või olen ümbritsetud. Ühest meelestusest teise jõudmise

piiriks on siin mu enda keha suurus: oma kehast väiksemaga suhestun enamasti peopealselt;

suuremaga (eriti kui sellesse saab siseneda) aga okeaaniliselt. Siiski, juba sel tasandil ei ole

asjad nii selged. Näiteks kui ma kõnnin ümber mõne suure objekti – hoone, mäe –, siis isegi

kui ma ei suuda seda objekti ühe pilguga hõlmata, on mu meelestuses ikkagi palju peopealset.

Ja vastupidi, kui ma võtan ette mõne pisikese asja, millesse saab sisse vaadata, näiteks mõne

hoone maketi, siis pilguga sellesse sisenedes olen ma (vähemalt kujutluses) natuke juba ka

ümbritsetud.

Euroopa mõttepärimuses on traditsiooniliselt tehtud nägu, nagu saaks kogeda ennekõike

peopealse(l)t.
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Kogemise mudelsituatsioonina näitab see mõttepärimus meile ühelt poolt tajujat ja teiselt

poolt midagi, mis jääb tema silme ette – asja. Tajumine justkui tähendabki seda tajuja püüdlust

midagi endast väljaspoolset hõlmata, asjastada.

Kuid selle kõrval on olemas ka teistsuguseid viise ümbrust kogeda, mis peavad seda silmas

nii, et see säilitab oma okeaanilisuse. Üks viis seda teha oleks rõhutada asjaolu, et ümbrus on

alati ümber – on ruum, atmosfäär. Ruumis kui ümbrises jääb alati midagi selja taha, pilgu alt

välja, pääseb otsese hoomamise alt ja avaldab sellele vastupanu. Nagu edaspidi näeme, tuleb

ruumi kogeda teistmoodi kui asja: asi ilmneb kogemuse koondumispunktis, ruum seevastu on

tuumselt hargnev. Kogemus ruumist kui ümbrisest sisaldab paratamatut hägusust ning

võimalust, et järgmine pilk enda ümber võib tekkinud tunnet otsustavalt nihestada. Et mõista,

miks on Euroopa pärimus ennekõike asjade tajumist rõhutanud, tuleks alustada tõigast, et

eristusel peopealse ja okeaanilise vahel on peale puhtfüüsilise ka teisi aspekte. Näiteks

tundemõõde – ma kas tunnen end olevat valitsetud või siis ise olukorda valitsevat. Suhe minu

ja mõne hiire vahel, mis võiks meie mõõtmeid arvestades olla ühemõtteliselt peopealne,

osutub ümberpööratuks juhul, kui ma teda kardan: ma sisenen hiirehirmu „ruumi“, mis mind

täielikult halvab. Ja vastupidi, ma võin olukorras, mis mind täielikult ja igakülgselt ümbritseb

ning minu mõõtmeid tuhandekordselt ületab, tunda end sellegipoolest täieliku peremehena,

näiteks kui ma olen väejuht. Tundemõõtme taga on omakorda võimemõõde: ma tunnen end

valitsetavat ennekõike siis, kui mu (füüsiline või vaimne) jaks mingile olendile või nähtusele

ka tegelikult alla jääb.

PEOPEALSUSTAMINE JA RUUM

Peopealsustamise siht avaldub inimesel erinevates pürgimustes, muuhulgas valitsemise,

tehnika, meisterlikkuse, teadmise järele. Näiteks teadmine on enamasti peopealsustav – et

millestki tõeliselt aru saada, tuleb nähtuste ring, mille vastu huvi tuntakse, korraga silme ette

tuua. Just siis tekib võimalus näha nende nähtuste sisemist toimimisloogikat ja seoseid laiema

kontekstiga. Eriti kui nähtusi on palju või kui nad on suuremõõtmelised või raskesti

hoomatavad, nõuab nende peo peale toomine tõlkimist kujutlustööriistade abil.

Tõeliselt pääseme ruumile ligi alles siis, kui me loobume soovist seda hõlmata ja mõistame, et

see on ise tuumselt hõlmav. Ruumi adumiseks tuleb lasta sel meile mõjuda – puhas

ruumikogemus ongi kogemus selle hõlmavast mõjust. Selle asemel et ise midagi silme ette

koondada, toimub siin midagi vastupidist – hoopis ruum koondab meid. Ala, kus

koondamismõju on iseäranis selge, nimetame me kohaks. Aga kui me ruumi mõjul koondume,

siis ühtsus, mida selle tulemusel adume, ei ole tajuva subjekti ühtsus. Vastupidi, pigem võib

rääkida enesekaotusest ja -unustusest, ruumimõjusse hargnemisest: koondumispunkt küll

tekib, aga väljas- või seespool meid endid.3

3 E. Hermann “Krista Möldri valmiv õhk”, Arhiivi ja arhitektuuri vahel, Kumu kunstimuuseum, 2016, lk 22-23
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Selline pikalt rattaga sõitmine on küllaltki monotoonne tegevus, eriti öösel, kui ainuke

visuaalne toonus on lambi valguses paistev laik. Lisaks on see tegevus mehaaniliselt väga

ühekülgne, toimub pidev rütmiline liikumine, millest tekib ühtlane heli. Selline kooslus koos

äärmuseni kurnatud füüsisega on ideaalne pinnas transiseisundi tekkeks. Erinevate

ultraratturite blogisid lugedes ei ole ebatavaline, kui analoogses seisundis nähakse

hallutsinatsioone. Pole igapäevaseid segavaid faktoreid, tegevus on küll väga üksluine, samas

piisavalt tähelepanu nõudev, et ei saaks kõrvaliste asjadega tegeleda, näiteks suvalisel hetkel

telefoni välja võtta ja scrollima hakata, mis argielus juhtub automaatselt, enesele

teadvustamata. Need on ideaalsed tingimused olukorraks, kus toimub täielikult enda sisse

minek. Sõitmisega samaaegselt toimub loomulikult peas mõttetegevus, või siis kujutlemine,

aga mingi hetk mitte kumbagi. Olles sõitnud näiteks 18 tundi järjest, avastasin end tajumas

olukorda, kus ma ei mäleta mida ma viimase tunni jooksul mõtlesin. See on võrreldav

magama jäämisega, esialgu on pea täis mõtteid, need mõtted ketravad kuni uinumiseni, aga

hommikul ei oska täpselt öelda millise mõtte pealt magama jäämine toimus. Pikalt sõites

liigub keha magama jäämise asemel edasi, aga justkui autopiloodil. Sarnast olukorda

kirjeldab psühholoog Mihály Csíkszentmihályi:

“inimene on oma tegevuses niivõrd seotud, et tegevus muutub spontaanseks, peaaegu automaatseks; ta

lõpetab parasjagu sooritatava tegevuse eraldi teadvustamise.” 4

Selle, justkui spontaanse meditatiivse seisundi kogemine oli peale kirjeldatud esimest sõitu

üks peamisi pidepunkte, mis jäi kummitama ja mille üle korduvalt mõtlesin. Lisaks

kirjeldatud ajaauk ja mõttetühjuse saavutamine tundus olevat seotud uurimusega, kus

täheldati ultrajooksjate aju hallaine füüsilise mahu vähenemist.

Peale esimest 24h sõitu ja selle üle mõtlemist, otsustasin, et pean seda uuesti tegema. Olin

nüüd selle üle kaks kuud oma uurimuse ja kunstipraktika kontekstis mõelnud, tahtsin saada

oma mõtetele kinnitust ja proovida eelmisel korral kogetud seisundeid süvenenumalt kogeda

ja kohe analüüsida. Võtsingi ette järgmise 24h sõidu, seekord oktoobri lõpus – mistõttu

sellest sõidust umbes pool kulges täielikus pimeduses. Sellise sõidu jooksul mõtteprotsess

jaguneb etappideks. Esialgu, umbes 4 tundi, toimub väga tihe ja kohati hektiline

mõttetegevus, analüüsides väga palju eelneval päeval saadud infot ja vestlusi. Mingi hetk

4 Autori tõlge. M. Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience (1st ed.). Harper Perennial
Modern Classics, 2008, lk 53
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mõtlemine rahuneb, pärast umbes 10 tundi sõitmist toimus sisenemine uude maailma, nii

füüsiliselt kui vaimselt. Mõttetegevus rahunes ja kurnatuse tõttu polnud enam palju energiat,

et tegeleda muuga peale antud olukorra. Analoogset seisundit kirjeldab kunstnik Guido van

der Werve:

“Olen töötanud ka tantsijatega ja siis sain aru, et sport on ilmselt kõige ausam viis end väljendada, eriti

väga pikad kestvusalad, näiteks triatlonid, millega ma tegelen. Ühel hetkel oled seisundis, kus sa tõesti

ei saa enam teeselda ja see on ka viis ennast tundma õppida.” 5

Lisaks olin sisenenud pimedusse. Sõitsin küllaltki vähe asustatud teedel, ehk oktoobrikuine

pimedus mu ümber oli totaalne. Selle pimedusega harjumine ja teadmine, et see kestab veel

umbes 12 tundi, võttis aega. Esialgu tekitas pimedus ja sellest tulenev teadmatus ümbritsevast

imeliku paranoia, tunde, et keegi justkui jälitab mind. Tekkis isegi kerge hirm selja taha

vaadata. Mäletan, et kujutluses oli tekkinud mind jälitav hiiglaslik üleelusuurune kuri

mängukaru. Absurdne olukord, vahepeal ikkagi vaatasin selja taha, karu polnud. Paari tunni

möödudes pimeduses olin sellega harjunud ja sain rahulikult keskenduda oma mõtetele. Olin

seal sõites täielikult oma mullis, mida aeg ajalt lõhkusid ehmatusega tee äärest võsast kostuv

loomade krabin või üksikud vastutulevad autod. Mida ma aga ei kogenud, oli see

mõttetühjus, mida ma eelmise sõidu põhjal läksin otsima. Analoogset olukorda kirjeldab

Hanna Samoson oma magistritöös:

“Olin valmis uuesti pimedusse astuma ja aru andma. Kui ma aga selle eesmärgiga teele asusin, enam

midagi ei juhtunud. Mitte midagi nagu varem.”6

“Selle kõige mõistatus seisneb selles, et ma pean laskma sellel endani tulla. Kui ma seda otsin,

siis seda ei leia. Kui ma proovin sellest haarata, siis see põgeneb. Ainult mitte hoolides ja

täielikult vabaks lastes, ainult puhtalt olevikus eksisteerides leian ma tõe.”7

7 Autori tõlge. V. Z. Goddard,  Still Running: The Art of Meditation in Motion, Shambhala, 2020

6 Autori tõlge. H. Samoson, Magistritöö “Artist and Athlete: The Search for Meanings of Long-Distance
Running in Contemporary Art”, Academy of Performing Arts in Prague, 2021, lk 31

5 Autori tõlge transkriptsioonist. Guido van der Werve Interview: Simplicity of the Sublime. (2014, December
17). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4Gf_5ENquEc&feature=youtu.be, viimati vaadatud
18.04.2022
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Performance “A.1.6”

Peale kahte “uurimussõitu” oli kogunenud hulk kogemusi ja mõtteid, mille plaanisin

tõlgendada ruumiliseks installatsiooniks, mis tegeleb pimeduse ja ruumi tajuga. Otsustasin

selleks kasutada EKA galerii tagust koridori.

See on väga spetsiifiline ruum, 11 meetrit pikk, 1.4 meetrit lai ja 7,6 meetrit kõrge koridor,

justkui seina taga oleva galerii läbilõige. See on varuväljapääs, aga igapäevaselt ruumi

üldiselt ei kasutata. Seal seistes tuli mõte installatsiooni asemel teha performance. Ruum

sobitus hästi mu keha mõõtudega, performance seisnes otse üles ronimises surudes jalad ja

käed kahele poole vastu seinasid. Ruumi ülemises osas on raudtalad, esialgne idee oli nendest

üle ronida. Ohutuse tagamiseks tulin järgmine kord tagasi tsirkuses kasutatava ohutusmatiga.

Esimese katsetuse järel sai selgeks, et see on füüsiliselt palju raskem, kui olin arvanud.

Jõudsin vaevu taladeni, selleks hetkeks oli jõud täiesti otsas ja kukkusin sealt alla. Seal matti

peal hingeldades sain aru, et see ongi mu performance. See andis väga hästi ja

kontsentreeritult edasi totaalse kurnatuse ja ühele tegevusele fokuseeritud seisundit, mida

ülipikkadel rattasõitudel olin kogenud. Installatsiooni mõttest jätsin alles pimeduse, mis

võimendas ruumis ronimise käigus tekkivat heli.
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Performance’i “A.1.6” kirjeldus:

(Enne performance’it ei teadnud vaatajad, mis juhtuma hakkab)

Vaatajad sisenevad uksest pimedasse ja kitsasse koridori, mille teisest otsast paistab pimestav

spot-valgus. Ruumis saavad vaatajad siseneda umbes 3 meetri sügavusele, kuni mu abiline

nad peatab. Umbes 15 inimest peavad seega ära mahtuma 1,4 x 3-meetrisele alale, nad on

seal tihedalt kokku pressitud. Enne midagi ei toimu, kuni uks nende selja taga sulgub. Seisan

selle aja vältel ruumi keskel seina ääres, aga mind veel näha pole, kuna teisel poolt ruumi

paistev valgus pimestab vaatajaid. Kui uks sisenejate taga sulgub, astun ruumi keskele

valguse ette. Seisan seal vaikuses natuke aega ja hakkan ronima, selja tagant tulev valgus

liigub minuga kaasa. Sellel ruumil on väga spetsiifiline akustika, heli võimendub hästi.

Ronimisel tekkiv heli tekitab ruumi pingestatud õhustiku. Ronin kõrgusele, kus silmad on

5,6 meetri kõrgusel oleva raudtalaga kohakuti, hetke suudan ennast seal hoida ja siis kukun

pimedusse (mu peale paistev valgus kustub kukkumise hetkel). Kukun selle sama mati peale,

mida olin varem proovis kasutanud, käib ruumis kajav kõmakas, mille järel kuuldub minu

hingeldamine ja hinge tõmbamine. Minu vastas ruumi otsas kokkupressitud publik on ilmselt

natuke segaduses ja ärevuses. Paar minutit oleme pimeduses, kuni kõigi normaalne olek

taastub.

Ideaalis oleks edasi lõpetanud performance’i selliselt, et publik lahkub pimeduses samast

uksest, aga kuna see toimus hindamisel, siis lõpuks pandi tuli põlema ja järgnes vestlus.

Vestlus performance’i ”A.1.6” lõpus, foto Eliis Laul
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See ruum kõnetas mind ka oma väga tugeva iseloomuga. Üks sein on viimistluseta vanast

sukavabriku ajast, teine on värskelt laotud, mille taga on EKA galerii. See ruum on justkui

vaheala, ruum kunagise ja praeguse aja vahel, millega ma tol hetkel tugevalt suhestusin.

Eik Hermann tooretest ruumidest:

Kuigi minu eesmärgiks ei ole veenda, et arusaam inimesest kui väljaarenemata loomast on tõepoolest

tõene, kutsun teid sellegipoolest osalema kujutlusmängus ja küsima, “mis oleks, kui...?” Kui see oleks

tõene, siis mis laadi ruumid toetaksid inimese pideva arenemisvõime täielikku väljaarendamist, pidevat

vanadest tähendustest uute loomist? Pakun, et see võiks kõige paremini toimuda just alasti ehk tooretes

ruumides, see tähendab ruumides, mis oleksid lõpuni välja arendamata nagu inimesedki ning ka jääksid

selliseks.

[…]
See, mida tahaksin nimetada alasti või tooreks ruumiks, on just sedasorti ruum, mis on pandud pausile

või peatatud ühes sellises viljakas seisundis ilmnemise ja sulandumise vahel, see tähendab endise

identiteedi kaotamise ja uue omandamise vahepeal. Oma kõige tugevamas tähenduses viitab see

ruumile, mis suudaks sellises seisundis püsida või tõmbuda kummipaela kombel pärast ajutiselt mingi

selgepiirilisema identiteedi omandamist taas sellesse olekusse.

[…]
Olgu sellega, kuidas on, sellegipoolest tuleb rõhutada, kuivõrd oluline roll on tooretel ruumidel inimese

radikaalse mängulisuse toetamisel, mis käib käsikäes meie taandamatu väljaarenematusega. Just

seetõttu leian, et kõikvõimalike ehitatud keskkonna arendajate kõrval on ka vahetu ja lõppematu

vajadus taandarendajate järele, kes oleksid kaosmoosise säilitamise spetsialistid, radikaalselt toorete

ruumide redisainerid ja dedisainerid.8

Kaosmoosise kontseptsioon: Selles kontseptis on võimalik eristada kolme alakomponenti:
kaos, kosmos ja osmoos (st esimese imbumine teise ja vastupidi).9

9 Ibid.

8 E. Hermann “Eluliselt olulised alamääratletud ruumid”, SISU-LINE #4, Eesti Kunstiakadeemia
arhitektuuriteaduskond ja Eesti Sisearhitektide Liit, 2018, lk 50-58
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“Lava on laava”

Hilisemalt tegin veel ühe ruumi ja kehaga suhestuva töö. Lühikese performance’i nimega

“Lava on laava”, käesoleva aasta märtsis Made in Estonia Maratonil, Kanuti Gildi Saalis.

Teose algne impulss tuli mõttest, et tahaksin teha performance’it, aga laval esineda ei taha.

Performance’i käigus ronisin mööda lava taga olevat seina ühelt poolt ruumi teisele poole,

ilma lavalaudu puudutamata. Ruumi parameetrid sobitusid jälle ideaalselt minu omadega, mis

tegi teostuse küllaltki lihtsaks.

Made in Estonia Maraton 2022, foto Joosep Kivimäe
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Eksperiment pimedusega
(Toimus täpselt enne covid pandeemia algust, kui kogu maailm veel ei olnud sunnitud ennast tubadesse

lukustama)

Edasi mõtlesin totaalse pimeduse, tühjuse ja minimaalse stimulatsiooni kogemise peale. Sain

aru, et üks teema millega tegelen lisaks pimedusele, on ümbritsev infomüra. Olen täheldanud,

kuidas mu keskendumisvõime on halvenenud. Isegi raamatu lugemine on väga keeruline,

tähelepanu läheb pidevalt hajevile, kas hakkan telefoni näppima või lihtsalt läheb mõte

mujale.

Arenev tehnoloogia olevat meie ajusid juba taandarendanud. Väidetakse, et viimase kahekümne

aastaga oleme kaotanud kaheteistkümnest keskendumise sekundist neli. Kuhu edasi? Quo vadis,

attentio? Mis juhtub, kui jäänud kaheksast sekundist katkutakse veel kaks või neli? Mis meile siis veel

üldse pähe mahub? Ennustatakse, et ega eriti ei mahugi. Ees ootavat suur vaimupimeduse ajastu.

Teavet on üha rohkem, aga kui vohavad pinnapealsus ja vilav meel, olevat ka demokraatial varsti lips

läbi. Ühesõnaga, tõsised lood olla selle moodsa tähelepanupuudega.

[...]

Sest mida on tarvis paksu raamatu lugemiseks? Sama, mida iga keskendumist nõudva ülesande

täitmiseks: kognitiivset kontrolli. Asjatundjad ütlevad, et meie taju pole passiivne, vaid on mõjutatud

sihiseadest. Kui eesmärk on autoga turvaliselt sõita, siis tuleb silmad suunata aknast välja ja jätta

tähelepanuta taskus surisev telefon. Teisisõnu olevat sihipärase tegevuse eelduseks ühelt poolt

keskendumine (tundlik vastuvõtlikkus mõnele osale keskkonnast), teisalt kõrvaliste meeletajude

(ülejäänud keskkonna) eiramine. Nüüd ei saavat me eiramisega aga enam hakkama. Tehnoloogia

ründavat meie meeli sellise jõu ja salakavalusega, et peaaegu kellelgi ei jätku enam püsivust. Moodsat

aega iseloomustavat „pidev poolik tähelepanu”.10

Nendest mõtetest tõukuvalt otsustasin teha eksperimendi, et uurida pimeduse kogemust -

info, tegevuse ja toidu puudumisel. Tegin oma korteri täielikult valguskindlaks (lisaks

akendele katsin kõikvõimalikud tulukesed ning teipisin kinni lülitid, et neid kogemata ei

vajutaks) ja veetsin seal ühe nädalavahetuse – kokku 60 tundi – totaalses pimeduses ilma

seadmete ja toiduta. Reede õhtul kell 22.00 lasin sõbral korteri ukse lukku panna ja palusin

tagasi tulla esmaspäeva hommikul kell 10.00. Kuna ma seal väga energiat ei kulutanud, siis

nälg osutus oodatust väiksemaks probleemiks. Tunduvalt keerulisem oli lihtsalt olemine. Kui

väljast kostuvate helide põhjal ennustasin, et nüüd varsti peaks aeg täis saama, siis sellele

10 H. Kalmo, Uitmõtteid tähelepanu hajumisest moodsal ajajärgul, Müürileht, 2019
https://www.muurileht.ee/uitmotteid-tahelepanu-hajumisest-moodsal-ajajargul/, viimati vaadatud 18.04.2022
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järgnes veel tunde ootamist. Totaalse pimeduse kogemine oli esialgu harjumatu, kui avada

silmad ja olukord on täpselt sama nagu suletud silmadega. Selliselt ruumis lihtsalt suvalisi

liigutusi tehes ja ringi liikudes oli tunne nagu oleks enda pea sees. Huvitav avastus seal olles

oli, et kui teibirullist teipi tõmmata, siis ühenduskohas tekib valgus.

Enne selle eksperimendi tegemist ma polnud kuulnud, et pime ruum on praktika mida

kasutatakse meelte puhastamiseks, meditatiivse rituaalina. Pärast sellest kogemusest

erinevatele inimestele rääkides sain sellest teada. Tavaliselt veedetakse pimedas ruumis nädal

või kaks. Olen üldiselt erinevate new age praktikate ja spirituaalsete rituaalide suhtes

skeptiline, aga tundus huvitav, et olin selleni oma loogikaid pidi jõudnud.

“Paljud vaimsed traditsioonid on valgustatuse poole püüdlemisel kasutanud pimeda

ruumi tehnikaid. Euroopas esines pime ruum sageli maa-alusel kujul tunnelite võrgustikuna, Egiptuses

püramiididena, Roomas katakombidena ja Esseenide juures Surnumere lähedal Iisraelis koobastena.

Taoistlikus traditsioonis on koopaid läbi aegade kasutatud kõrgema taseme praktikateks.“11

Sellest lugedes tekkis huvi pimedusega veidi veel eksperimenteerida. Üks mõte oli Vent

Spaceis nädal või kaks veeta täielikus pimeduses. Siis hakkas aga Covid levima ja kõigele

tõmmati pidurit, toimus elu ja süsteemide ümberkorraldamine. Tekkis uus olukord, kus kõik

olid sunnitud oma kodudes istuma, see asetas pimeda ruumi tegevuse täiesti uude konteksti ja

tundsin, et antud hetkel pole vajadust sellega edasi minna.

11 Autori tõlge. A. Pienaar, Dark Room Meditation For Accessing Higher Dimensions, 2021
https://dreamcatcherreality.com/dark-room-therapy-dmt-higher-dimensions/, viimati vaadatud 18.04.2022
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Normaalsuse nihe
Seoses Covidi leviku ja maailma seisma jäämisega andsin kulude kokkuhoidmiseks oma

üürikorteri linnas ära ja kolisin maale vanematekoju. Samal ajal toimusid ettevalmistused

näituseks “Endast Väljas” (2020), mida kureeris Maria Helen Känd, väljavõte

kuraatoritekstist:

Nii annab grupinäitus "Endast väljas" üheksale kunstnikule võimaluse isiklikult uurida emotsionaalselt

piiripealseid seisundeid. Sellistes olukordades võivad muutused toimuda nii psühholoogilises kui ka

füüsilises kehas. Vaadeldakse, millist potentsiaali enesearenguks ja kergustunnet piiripealsus võib

pakkuda. Nihkumistega endast välja kohtub publik eri viisidel – värviküllastest maalidest kergest

eneseirooniast kantud videoteni.

Näitusel küsitakse: Mida tähendab olla endast väljas? Mis selleni viib? Mis hoiab meid selles tagasi ja

mis lukustab endasse? Kuidas võib karantiin ja isolatsioon endast välja minekut võimendada? Kas

tehnoloogia tekitab endast eraldumise tunnet? Mis ootab ees, kui jõuad endasse tagasi – kas lõõgastus,

tühjustunne või võimalus enesepeegelduseks?12

Tegin selle näituse jaoks oma tollasest seisundist inspireeritud videotöö. Selle seisundi all

pean silmas tagasi vanematekoju kolimist. Otseselt seal midagi viga pole, koht on väga ilus,

külmik on täis, ruumi jagub, veedan seal suviti küllaltki palju aega. Aga nüüd pooleldi

sunniviisiliselt täiskasvanuna vanemate juures elada on küllaltki ahistav ja abitu.

12 M. H. Känd, Kuraatoritekst näitusele “Endast Väljas”, 2020
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Näitusele “Endast Väljas” tehtud töö “Nimetu” kirjeldus:

Viisin batuudi kodu lähedal asuvale aasale, taustaks mets, idülliline vaatepilt.

Hüppan videos alasti batuudil, see on lõputu korduv loop, video on kokku lõigatud selliselt,

et hüppamine on kohati katkendlik ja väga intensiivne. Batuudi ja ümbritseva keskkonna

vahel tekib kontrast, mida võimendab batuudil hüppamise ajal tekkiv kriipiv heli. Looduse

keskel batuudil hüppamises on vabastav, lapselikult muretu kergus, aga see kergus on petlik,

eriti kui hüppamine on lõputu ja sealt pääsemine on piiratud aiaga.  Olen alasti, et

võimendada seda titeliku abituse tunnet. Video katkendlik montaaž on inspireeritud covidiga

alanud alati katkendlikust videosuhtluse ajastust.

Kuvatõmmis videost (“Nimetu”, 2020, 5:16)
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Uus normaalsus

Pandeemiaga toimus kogu maailmas normaalsuse nihe. Igapäevased rutiinid tuli ümber

mõelda ja harjuda uue olukorraga. Esialgu toimus see kõik suure paanika ja tagasi vaadates

kohati absurdsete toimingute saatel. Lõpuks loksus elukorraldus paika ja igapäevaseks said

tegevused, mida poleks mõned aastad tagasi selliselt ette kujutanud. Lisaks kollektiivsele

uuele normaalsusele, hakkas minu jaoks aina tavapärasemaks saama rattaga maakodu ja linna

vahet sõitmine. Kasutasin selleks iga kord erinevat marsruuti, mis aasta jooksul varieerus 95

kuni 313 kilomeetrini.

“95-313”, 2020, digi

Aina pikemad rattasõidud hakkasid saama minu jaoks normaalsuseks. Teadsin, et tahan

järgmiseks osaleda pikemal, mitmepäevasel ultravõistlusel, kus saaks seni kogetu viia

järgmisele tasemele. Registreerisin ennast North Cape 4000-le. See on üle 4000 kilomeetrine

üheetapiline omal jõul läbitav sõit, mis algab Itaaliast, kulgeb läbi kümne riigi ja lõpeb

Euroopa kõige põhjapoolsemas tipus Nordkappis. Omal jõul läbitav ja üheetapiline tähendab

seda, et sõit tuleb läbida ilma igasuguse toetuse ja saatetiimita ning aeg käib pidevalt, ehk

võistluse osa on ka magamise, söömise ja kõige muu planeerimine. Märgiline on see, et

ultrajooksu võistlus Trans Europe Foot Race 2009, millest mu uurimus algas, kulges umbes

samal marsruudil. Selline katsumus tähendas täielikult mugavustsoonist välja astumist ja

nõudis väga suurt sisemist motivatsiooni. Minu suur lisamotivaator oli kindlasti antud

magistritöö ja sellega seotud uurimus.
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Sõiduks ettevalmistus hõlmas nii rattaga sõitmist, kui ka palju teooriat, analoogsetest

kogemustest lugemist ja arusaamist, mida see ikkagi tähendab ja kuidas üldse sellise

katsumuse jaoks peaks valmistuma.

Üks inspireerivamaid lugemisi selle ettevalmistuse jooksul oli keskkonnapsühholoogia

professori ja ultraratturi Dr. Ian Walkeri raamat “Endless Perfect Circles”. Ian Walker alustas

“ratturikarjääri” neljakümnendates, oma teise võistlusena võitis North Cape 4000-e. Oma

raamatus  kirjeldab ta muuhulgas seisundeid, mida ka ise selle võistluse jooksul kogesin:

When you ride big distances, you spend a lot of time with only your own thoughts for company. Yet it

is notable how many people talk about these periods of solitude being when their minds most readily

find peace. An interesting truth about ultradistance cyclists seems to be that many ride the big miles, in

part, because it is the only time they are totally at ease. This is not simply introversion; there is

something deeper at play here, linked to the physical act of riding.

The experience is most profound when you race a big distance, as opposed merely to riding it. A race

requires you to be fast, and this need for speed is what forces you to ride without reservation or

distraction, handing your whole self over to the venture you have chosen. The requirement to be

efficient demands that you strip your existence back to its most elemental components: movement,

water, food, shelter. This is no hardship: you discover it is a relief to have the complexity of everyday

existence lifted from you and replaced by these simple concerns. And are they even truly concerns?

There is a sense in which all the important decisions were made in advance when you chose to

undertake the journey. Eventually you realise that your deep commitment to the cause of moving

quickly offers the chance to pass through into a new state of being in which your waking mind can

finally become free from questions. Where will I go today? Further along the route, the same as

yesterday. What will I eat? Whatever I find, just like yesterday. Where will I sleep? Let’s see where I

end up. Hush now. Hush.

All this creates a strange paradoxical state of being. When I ride, my mind is both crowded and empty.

The practical part of me churns, thinking all the time about navigation, shops, food, weather and

lodging, seeking information about those raw essentials of life and planning dozens of contingencies.

But when I look back on any given ride, even one lasting many days, I would struggle to tell you a

single thought that passed through my head, because the rest of my mind has been liberated. All of

life’s needs have been simplified, and then delegated to the fretting part of my mind. This part of me

works like the legs on a swan: it has to be there, thrashing unseen beneath the surface, so that the main

part of me can glide peacefully and still among its surroundings. And this sense of profound peace

would never happen without the need to ride fast. So hush, and enjoy the silence.13

13 I. Walker, Endless Perfect Circles, 2020, lk 69-70
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Sõit Nordkappi ja selle põhjal tehtud teosed
Nordkappi sõit oli tunnetuslikult sarnane eelnevalt kirjeldatud ööpäevastele sõitudele, kuid

kestis 24 tunni asemel kaks nädalat, millele lisandus kuhjuv unepuudus.

Toon välja kaks lõiku enda varasemalt kirjutatud tekstist. Siit hakkavad välja kooruma

olukorrad, mis inspireerisid mind hiljem nende põhjal kunstiteoseid looma.

2. – 3. päev

Teine päev oli raske, üle 30ne kraadine palavus ja Sloveenia, mitte küll väga pikad, aga teravad tõusud,

küpsetasid korralikult. Kuna järgmiseks päevaks lubas ilmateade veelgi hullemat leitsakut, siis sündis

SiSy – Siesta System ehk magan päeval, sõidan öösel. Kolmandal hommikul võtsin Ungaris, Balatoni

järve ääres toa, kus päeval magada. Esialgu oli päris keeruline selgeks teha, et soovin tuba ainult

päevaks ja õhtul juba lahkun. Enda ja seadmete akud laetud, asusin sama päeva õhtul jälle teele.

Ungaris väga midagi lahedat peale absurdsete kohanimede polnudki. Hommikuks olin Slovakkias ja

mäed juba jälle paistsid.

6. – 7. päev

Sadu kilomeetreid põldusid, ma ei ole suurim Poola fänn, öömajaks leidsin eelnevale ööle kontrastiks

mõnusa poollagunenud bussika. Õhtu- ja hommikusöögiks oli viimasest linnast ostetud XXL kebabi

toru. Siin avastasin, et madratsit, mille olin kummidega sadulakoti külge tõmmanud, seal enam polnud.

Ongi vähem tassida.14

14 Mathias Väärsi - North Cape 4000
https://www.hawaii.ee/et/mathias-v%C3%A4%C3%A4rsi-north-cape-4000, viimati vaadatud 18.04.2022
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North Cape 4000 marsruut

Eelnevalt välja toodud Ian Walkeri tekst võtab kogetud seisundid hästi kokku ja selgitab, mis

vahe on sellise distantsi läbimisel võistluse kontekstis võrreldes lihtsalt matkamisega.

Võistlusolukord sunnib tegutsema täieliku efektiivsuse eesmärgil, kõik muu taandub selleks

perioodiks baasvajadustele.

Esialgne plaan oli sõidu vältel mõtestada seda kaasaegse kunsti kontekstis, aga selleni ma ei

jõudnud. Kogu energia kulus edasi liikumisele ja sellega seotud praktiliste toimingute

etteplaneerimisele.
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“Nimetu” (bussipeatused)

Tagantjärele sõitu analüüsides kujunes üheks iseloomulikumaks olukorraks bussipeatustes

magamine – see kordus sõidu vältel päevast päeva ja tulenes pidevast vajadusest edasi

liikuda. See oli kõige efektiivsem viis puhkuseks, ei olnud vaja rajast kõrvale kalduda, mis

oleks olnud lisa-ajakulu. Selliselt oli võimalik energiat maksimaalselt ära kasutada ning teha

puhkamiseks spontaanseid peatusi. Tavapärased esteetilised ja mugavusnõudmised ei omanud

enam tähtsust.

Seda tegevusmustrit silmas pidades tegin videotöö, kus puhun erinevates bussipeatustes

kiiruse peale õhkmadratsit täis. Neli videot on näidatud ühel ekraanil koos, selliselt tekib

nende vahel võistlusmoment, mis tähistab võistlust iseendaga.

Kuvatõmmis videost (“Nimetu”, 2021, 1:48)
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“Nimetu” (fookus)

Teine videotöö, mille selle sõidu põhjal tegin, annab edasi ultravõistlusele iseloomulikku,

täielikult elust välja lõigatud fokusseeritust – ainukeseks eesmärgiks on jõuda sihtkohta.

Selles videos üritan tasakaalu hoida slacklinei peal. Slackline on  sarnaneb pingule tõmmatud

koormarihmaga, mille peal püsimiseks tuleb valida enda ees üks punkt – pilguga sellest kinni

hoidmine on parim viis tasakaalu hoidmiseks. Töö seisneb selles, et hoian nii kaua tasakaalu,

kui võimalik, fookuspunktiks kaamera objektiiv. Kusjuures videos on valitud lähikaader, kus

näha on mu nägu ja ülakeha, aga näha pole seda millel ma seisan. Selline kadreering on

valitud, et vaataja saaks jälgida keskendumise ja tasakaalu hoidmise pingutust mu näo

ilmetes.

Kuvatõmmis videost (“Nimetu”, 2021, 2:08)
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Täna
Aprill 2022, varsti teist kuud kestab sõda. Meie idanaabrid, Putini venelased pommitavad

ukrainlaste kodusid, tapavad süütuid inimesi, vägistavad naisi ja lapsi. Kõik toimub me silme

all, meedias vahelduvad laipade ja tükkideks lastud laste pildid, teist kuud aina jubedam

olukord, aga endiselt pole lääneriikide otsustajate poolt sisulisi samme astutud. Vangutatakse

pead, samal ajal toites Vene sõjamasinat, ostes neilt miljardite eurode eest fossiilkütust.

Täiesti ahastusse ajav ja mõtlemist halvav olukord.
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Narvast Ukraina piirini

Magistritööga tegelemiseks selles olukorras on motivatsiooni leidmine äärmiselt keeruline,

kõik tundub mõttetu – mida ma siin punnitan, räägin rattaga sõitmisest ja selle põhjal kunsti

loomisest. Otsustasin teha töö, mis tekitaks käimasoleva sõja kohalolu EKA lõputööde

näituse TASE mulli sisse. Enda magistritöö kontekstis tahan Ukrainas toimuva terroriga

suhestuda, sest see on halvanud kogu ühiskonna ning isikliku toimimise. Samal ajal on

oluline sellega pidevalt tegeleda, et sõda ei muutuks normaalsuseks, argipäevaseks taustal

käivaks müraks. Praeguseks on pildid laipadest muutunud suure osa inimeste jaoks nii

tavapäraseks, et ei tekita enam reaktsioone. Tuleb uusi meetodeid leiutada, et tähelepanu

üleval hoida.

Kasutan selleks hetkel oma põhilist meetodit – rattasõitu. Sõidan Narvast mööda Vene ja

Valgevene piiri Ukrainani. See distants on umbes 1700 km, mille sõitmiseks peaks kuluma

umbes 9 päeva. Installatsioonis TASE-l saab jälgida ekraanilt minu teekonda. Soovin tuua

olukorra peopeale näitusekülastajatele, näidata kui lähedal see on – vaid mõne päeva

rattasõidu kaugusel. Samuti juhin tähelepanu, et kogu teekond kulgeb mööda vaenulike

naabrite piiri, kus abstraktsest ohutundest saab reaalne taju. Ukraina piirile jõudes tuleb leida

sealt transport tagasi koju, mis on hea võimalus hingetõmbeks ja olukorra üle järele

mõtlemiseks.

Lisaks teose loomisele on minu soov reaalselt midagi ukrainlaste heaks ära teha. Endal raha

eriti pole, aga selle mitmepäevase aktsiooniga loodan inimesi annetama motiveerida.

Viimaseks on see ka isekas toimetulekustrateegia, milleks pikad rattasõidud minu jaoks on

saanud.

Marsruut Narvast Ukraina piirini
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Kokkuvõte
Käesolevas magistritöös kirjeldan enda, kui kunstniku ja ultraratturi paralleelset

väljakujunemist oma magistriõpingute vältel. “Ultra” kirjeldamine läbi definitsooni tähendab

tavapärasest kaugemale minemist. Alustuseks käsitlen ultrasporti kui uurimismeetodit kunsti

loomiseks. Olen enda peal läbi viinud praktilisi katseid ööpäevaste rattasõitude näol.

Analüüsin nende sõitude jooksul kogetud seisundeid, olulisemateks märksõnadeks saavad

läbi füüsilise pingutuse meditatiivse mõttetühjuse saavutamine ning pimedusega toime

tulemine.

Mõtestades kogetud seisundeid, hakkasin neid kunstiteoseks tõlgendama. Lõin

ruumispetsiifilise performance’i “A.1.6”, millega andsin kontsentreeritult ja intensiivselt

edasi ülipikkadel sõitudel saadud füüsilise kurnatuse kogemust. Järgmisena viisin läbi

eksperimendi pimedusega, kus lisaks pimeduse kogemuse uurimisele tegelesin infomürast

paastumisega. Selleks tegin oma korteri täielikult valguskindlaks ja veetsin seal ühe

nädalavahetuse.

Pandeemia tulekuga toimus maailmas normaalsuse nihe. Nagu paljud sel ajal, kolisin mõneks

ajaks linnast maale. Lisaks kollektiivsele uuele normaalsusele sai minu jaoks aina

tavapärasemaks maakodu ja linna vahet rattaga sõitmine, läbitud distants varieerus 95 kuni

313 kilomeetrini. Et senised rattasõidukogemused uuele tasemele viia, osalesin võistlusel

North Cape 4000, mis on üle 4000 kilomeetri pikkune sõit Itaaliast Nordkappi, Norras. Selle

sõidu põhjal tegin kaks videotööd. Lõpuks kasutan seni uurmismeetodina kasutuses olnud

rattasõitu vahendina magistritööna kaitsmisele tuleva teose loomiseks.
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