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Meie eesmärk on elu jaatada, mitte 
luua kaosest korda ega pakkuda loodu-
le parandusi, vaid lihtsalt ärgata elule, 
mida me elame, mis on nii suurepära-
ne, kui kord mõistuse ja ihad selle teelt 
kõrvaldad ja lased sel omapead toimida.
  John Cage1 

 Minu roll oli Kaspar Ausi (s 1985) 
liikumisprojektis „Listening to Blood” 
küllaltki haruldane — sain proovi-
de erinevatel etappidel otsekui näh-
tamatu kaamerana vaadelda kõrvalt 
tööprotsessi ja kõikvõimalikku huvi 
pakkuvat nii pildis kui helis salvesta-

-
misest/liigutamisest on seeläbi pika 
sammu võrra avardunud veelgi suu-

Olen hakanud nägema tantsuliigu-
tuse elemente ka kõige rutiinsemais 

-
-

thing we do, is music”, võin peaaegu 
samasuguse enesekindlusega öelda: 
absoluutselt kõik, mida me teeme, on 

2 Tuleb vaid ise selle mär-

 Kaspar Aus on võrrelnud koreo-

murdosa sekundi vältel enne keema 

-
kis residentuuris viibides — kui ühel 
õhtul masenduses mööda tänavaid lii-
kudes järsku ruumi- ja ajataju kadus, 
ning ta oli sunnitud kukkumise välti-

miseks kramplikult kinni hoidma kõi-

 Residentuuriajast peab Kaspar 
Aus kõige innustavamaks kohtumist 
Iiri tantsuteatri Daghdha (Daghdha 
Dance Company) kunstilise juhi Mi-
chael Kliëni (s 1973) ja tema sotsiaalse 

algenergiate leidmiseks inimesi erine-
vatest sotsiaalsetest sihtgruppidest — 
meetodiks selle saavutamisel mitteli-

 Kliëniga silmast silma kohtumata 
olen minagi eriliselt võlutud mõttest, 
mille leidsin tema kodulehelt: „Must-

nähtavad vaid teatud tingimustel, aru-
saadavad meile ainult teatud lainepik-

-
-

mid, tavalised päevad ja vestlused — 
kõiki valitsevad mingisugused must-

3

 Aga nagu ikka on kõik siin ilmas 

Kaspar Aus, ilmselgelt inspireerituna 
Kliëni ideedest, mõtestada omakorda 

kes kõnnib, hüppab, jookseb, kukub, 
lamab päevi nõnda, et muutub näh-

Samuti näeb, kuuleb ja mõtleb, tervi-

ta hästi Päikesele, kõiksuse tuultele on 

TABATUD JA TABAMATA IMED
LY LESTBERG
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ta puhuda, Kuule aga virvenduseks 
ja Maale tema armastuse suurim ras-

tasapisi hakkame mäletama asju olevi-
4

 Selleks aga, et leida oma sisemine 
impulss teha esimene samm, liikuda 
edasi sel moel, sai Kaspar lisatõuke 
Iiri maalikunstnikult Patrick Hallilt (s 
1935), kes teise olulise inimesena re-

sidentuuriajast äratas temas sügava-

sai üks tema maali allkiri „Childhood 
and Eternity” („Lapsepõlv ja igavik”) 
ka Kaspari liikumisprojekti esialgseks 

-
sanditel kahte dünaamilist sõõri keset 
soojas koloriidis lillevälju, mõlemast 
välja vaatamas üks suur silm — mis te-
kitas Kasparis soovi leida mälust üles 
oma lapsepõlvehetked ja koreografee-

Plakat Kaspar 
-

lisele etendusele 
„Listening to 
Blood” Vaal-gale-
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idee tegelda igapäevaste kõnnistruk-
tuuridega ja kaasata sellesse üks mit-
teprofessionaal, et õppida tundma, 
kuidas ta liigub, ja avastada endale nii 

-
dus sobivaim Patrick Hall, kes oli ette-

 Halli nõustumise taga oli kindel 
eesmärk — nihutada oma valdkonna 
piire, tekitada lõhe, mis viiks tal oma 

-
tu väljakutse, kus ta ei tea ette, mis elu 

 Et mitte kinni jääda ettemääratus-
se, siis otsustati iga päev koos asuda 
harjutama mitteplaneeritust, tehni-

kaks liikumisproovid vaheldumisi ko-
gemuste vahetamisega nii kirjalikult 

saada natukegi aimu sellise protsessi 
sisust, lisan siia kokku monteeritud 
dialoogikatked, mida olen pildifailide-
ga paralleelselt oma taskukaamerasse 
kogunud, kuna soovin taas kinnitada, 

-
rasem kunst ei ole mitte üksnes nagu 

5

 * * *
 Patrick Hall: Ainus asi, mis mind 
hetkel motiveerib, on teha sinu projek-

-

ksteise peale monteeritud kihid ühe minuti vältel Kaspar Ausi ja Pat-
-
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mis ei ole võimalik, vaid lihtsalt vaa-

Me oleme sellest ju eri etappidel palju 
-

me omavahel — nii et meie vahel on 
-

on meievaheliste suhete energia, mis 

 See, mida mina saan anda, on suu-
rem teadlikkus meie projekti piiridest; 
olen lihtsalt oma vanuse tõttu teadli-
kum asjade, sealhulgas iseenda piiri-
dest ja see on väga tähtis igas ettevõt-

oled teadlik, kus kunst lõpeb, kui kau-

 Kõik on kõikides suundades kor-

Aga universumil pole iseenesest põh-

 Kaspar Aus: Aga piire saab ju alati 
avardada? Tahan leida vormi, mis vas-

-
la vastamisi teadmatusega, tuleb pide-

mul ideed, aga inimesed ei võta neid 

Ü -
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 Sa tood mu töö mulle liiga läheda-

Sa ei küsi mult mitte kunagi midagi ja 
kasutad mind lihtsalt ära kui noort ini-

 P. H.: -
-

nagi kellelegi, et mida vanemaks jään, 

tuleb aeg, kus annad endale aru, et as-
jad on nagu vesi, nagu mõistatus, nagu 

 K. A.: Ma ei teagi, kas selline rahu, 
nagu sina kirjeldasid, ongi üldse minu 
eas võimalik — nii voolav, nii vaba, nii 
rahulik, aga samas ebakindla potent-

 Ma mõtlen küll vormidest, suhetest 
-

deost nagu voolavusest või sujuvusest 
ja kui suudan seista selle eest, nagu 
see mu sisemuses on, siis olen leidnud 

Harjutan end tajuma endas iga päev 
-

lisest raamist, kuidas ma seda näen; 
see mõlgub mul iga päev mõttes ja ma 
ei tea, kas on ühtegi päeva, kui ma ei 

 Ma peaksin suutma lihtsalt lesida 

Suurem osa mu elust möödub tundes, 
-

lest, et mul ei ole suhteid — mul ei ole 

Ly Lestbergi fotod
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Aga isegi siis, kui tahaksin, ei saaks ma 

-
vitab mind ka, aga samas ma kanna-
tan, et nii ei suuda ma käivitada kont-

 Isegi siis, kui jään magama, on mu 

Ma ei saa nii olla, mingil hetkel pean 

 P. H.: Teiste sõnadega: sa ei ole veel 
To cease is to be. To decease is not 

to be -

 Neil asjadel ei olegi vastuseid, miks 

Inimesed on kurnatud ja väsinud ja 
nad ei taha tõusta, aga ometi nad tõu-

veel elanud üsna lühikese elu, kaks-
kümmend seitse aastat, võibolla kuus-

 Sa lood ise suhteid, suhted ei tule 

-
malused selleks avanevad ainult liigu-
tades — midagi ei muutu, kui sa oma 

see võtab aga kauem aega, kui sa se-

praktikaid on heldus, nagu me sinuga 
oleme rääkinud — sa annad, sa annad, 

 K. A.: Ma näen liikumist looduses 

kaamera ette ja jälgiksid mingit struk-

lihtsalt tuleb minuga kaasa ja ma mõt-

-

 Ma lihtsalt vaatlen loodust, see on 

nii kaugele — aga kas see on absoluut? 
Seal ei ole mingit kontrollimehhanismi 

 P. H.: Sa vajad hõlpsat vastust, mis 

 Naljakas, et elu keskne probleem 

-

Korraga avastad, et tahad armastades 
-

mese, keda armastad, tahad teda ai-

kuni sa selle inimese leiad, imestad äk-
-

mastus on ainuke asi, millel on igaviku 
kõla — kui keegi sind armastab, ei loe 

-
sama siia-sinna ja kulutame oma niigi 

 Esitad endale selliseid küsimusi 
sellepärast, et oled hetkel paigal, istud 
muru peal, päike soojendab su selga ja 

palju ja me peaksime minema tegema 
kohvi ja midagi konkreetset ette võt-

 * * *
 Muud olulist mul polegi lisada 
peale ühe kirjelduse tõelisest ehma-
tusehetkest vahetult pärast Kaspari 
ja Patrick Halli Vaal-galerii etenduse 
lõppemist: järsku märkasin, et Patrick 
Hall pühib rätikuga peale higi oma 

-
äkki olin kaamerana nõutu ja ei jõud-
nud imestada, kuidas küll oli võima-
lik, et ma isegi ei märganud, rääkimata 
päästikule vajutamisest, seda Patrick 
Halli tõelist, sisemise liigu(ta)tuse pin-
gestatud kulminatsiooni lõppmängu 
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 Nii tõestas päris elu taas kord te-
male omase irooniavarjundiga, et iga 

väliselt märkamatu, kuid suure sise-

märgata iga liikumist/liigutust ning 
püüda selle kaudu luua kaosest korda 

lihtsalt ärgata ellu: teha ükskord ometi 
silmad tõeliselt lahti ja püsida hetkes, 
mis on ju suurepärane, kui me kõik 
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