TABATUD JA TABAMATA IMED
LY LESTBERG

Meie eesmärk on elu jaatada, mitte
luua kaosest korda ega pakkuda loodule parandusi, vaid lihtsalt ärgata elule,
mida me elame, mis on nii suurepärane, 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 proovide erinevatel etappidel otsekui nähtamatu kaamerana vaadelda kõrvalt
tööprotsessi ja kõikvõimalikku huvi
pakkuvat nii pildis kui helis salvestaGD 0LQX DUXVDDPDG LQLPNHKD OLLNXmisest/liigutamisest on seeläbi pika
sammu võrra avardunud veelgi suuUHPDQDQVVHHULWXVHWDEDPLVHVXXQDV
Olen hakanud nägema tantsuliigutuse elemente ka kõige rutiinsemais
LJDSlHYDWRLPLQJXLV 6HGD LVHJLHULWL
VLVVHMDYlOMDKLQJDPLVHV3DUDIUDVHHULGHV-RKQ&DJH·LNXXOVDWYlLGHWÅ(YHU\thing we do, is music”, võin peaaegu
samasuguse enesekindlusega öelda:
absoluutselt kõik, mida me teeme, on
NRUHRJUDDÀD2 Tuleb vaid ise selle märNDPLVHNVYDOPLVROOD
Kaspar Aus on võrrelnud koreoJUDDÀDW YHH SLLULSHDOVH VHLVXQGLJD
murdosa sekundi vältel enne keema
PLQHPLVW 0LGDJL OLJLOlKHGDVW ROHYDW
WDNRUGNRJHQXGDDVWDO/LPHULFkis residentuuris viibides — kui ühel
õhtul masenduses mööda tänavaid liikudes järsku ruumi- ja ajataju kadus,
ning ta oli sunnitud kukkumise välti52

miseks kramplikult kinni hoidma kõiJHVWPLVHVLPHVHQDNlWWHMXKWXV
Residentuuriajast peab Kaspar
Aus kõige innustavamaks kohtumist
Iiri tantsuteatri Daghdha (Daghdha
Dance Company) kunstilise juhi Michael Kliëni (s 1973) ja tema sotsiaalse
NRUHRJUDDÀD LGHHJD NDDVDWD OLLNXPLVH
algenergiate leidmiseks inimesi erinevatest sotsiaalsetest sihtgruppidest —
meetodiks selle saavutamisel mitteliQHDDUVXVMDLPSURYLVDWVLRRQ
Kliëniga silmast silma kohtumata
olen minagi eriliselt võlutud mõttest,
mille leidsin tema kodulehelt: „MustULGRQN}LNMDO0XVWULGRQYDKHQGDMDG
}KN}UQDGNXLGW}HOLVHG0HLOHRQQDG
nähtavad vaid teatud tingimustel, arusaadavad meile ainult teatud lainepikNXVWHO 2Q W}LN HW QHHG PXVWULG MXKLYDGPHLHHOX5XWLLQLGSlLNHVHVVWHHmid, tavalised päevad ja vestlused —
kõiki valitsevad mingisugused mustULG«PXVWULGPLOOHS}KMDOPHHODPH
6HHRQPXVWULWHRWVLQJ«µ3
Aga nagu ikka on kõik siin ilmas
RPDYDKHO YlJDJL VHRWXG 1LL SDE
Kaspar Aus, ilmselgelt inspireerituna
Kliëni ideedest, mõtestada omakorda
ODKWLNRUHRJUDDÀDROHPXVWDMDVUlQGDMD
NXMXQGL NDXGX³ LQLPHVH NDXGX Å«
kes kõnnib, hüppab, jookseb, kukub,
lamab päevi nõnda, et muutub nähWDPDWXNV 7D LVWXE MD V||E VLLV MlOOH
S||UOHE PEHU RPD WHOMH QDJX 0DD
Samuti näeb, kuuleb ja mõtleb, terviWDEY}}UDVWYDVWXWXOLMDW1}QGDSDLVWDE
ta hästi Päikesele, kõiksuse tuultele on

Plakat Kaspar
$XVLNRUHRJUDDÀlisele etendusele
„Listening to
Blood” Vaal-galeULLVMDMXXQLO


ta puhuda, Kuule aga virvenduseks
ja Maale tema armastuse suurim rasNXVµ2QÅ«DHJS||UDWDVHOJHWHGDVL
OLLNXGD,NNDN}QGLGDMDP}HOGDMRRVWD
MDPDJDGD«6HVWVLLVSLNHQHEHOXNXV
tasapisi hakkame mäletama asju oleviNXWD³HOXHQQHHOXµ4
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 sügavaPDKXYLÀORVRRÀDMDNXQVWLYDVWX1LL
sai üks tema maali allkiri „Childhood
and Eternity” („Lapsepõlv ja igavik”)
ka Kaspari liikumisprojekti esialgseks
SHDONLUMDNV0DDOLORQNXMXWDWXGHULWDsanditel kahte dünaamilist sõõri keset
soojas koloriidis lillevälju, mõlemast
välja vaatamas üks suur silm — mis tekitas Kasparis soovi leida mälust üles
oma lapsepõlvehetked ja koreografeeULGDQHLGUXXPLV-lUJQHYDOWWHNNLVWDO
teater muusika kino tants

53

ÅK·$µhksteise peale monteeritud kihid ühe minuti vältel Kaspar Ausi ja PatULFN+DOOLOLLNXPLVPXVWULWHVWMXXQLHWHQGXVHOWY}WWHGSlULQHYDGHWHQGXVHVHLWVPHNPQHHVLPHVHPLQXWLHVLPHVHVWSRROHVW

idee tegelda igapäevaste kõnnistruktuuridega ja kaasata sellesse üks mitteprofessionaal, et õppida tundma,
kuidas ta liigub, ja avastada endale nii
XXVLOLLNXPLVPXVWUHLG.DVHOOHNVWXQdus sobivaim Patrick Hall, kes oli etteSDQHNXJDNRKHSlUL
Halli nõustumise taga oli kindel
eesmärk — nihutada oma valdkonna
piire, tekitada lõhe, mis viiks tal oma
DODOS}UDQGDDOW9}WWDOHSLNDDMDYDVtu väljakutse, kus ta ei tea ette, mis elu
WRRE
Et mitte kinni jääda ettemääratusse, siis otsustati iga päev koos asuda
harjutama mitteplaneeritust, tehni54

kaks liikumisproovid vaheldumisi kogemuste vahetamisega nii kirjalikult
NXL RPDYDKHOLVWH YHVWOXVWH NDXGX (W
saada natukegi aimu sellise protsessi
sisust, lisan siia kokku monteeritud
dialoogikatked, mida olen pildifailidega paralleelselt oma taskukaamerasse
kogunud, kuna soovin taas kinnitada,
SDUDIUDVHHULGHV&DJH·LN}LJHPHHOHSlrasem kunst ei ole mitte üksnes nagu
HOXYDLGRQJLHOX«5
***
Patrick Hall: Ainus asi, mis mind
hetkel motiveerib, on teha sinu projekWLVOLLJXWXVL6LQXNRKDOROX6RRYVLQX-

ÅK·%µÜNVWHLVHSHDOHPRQWHHULWXGNLKLGMXXQLHWHQGXVHVHLWVPHNPQHHVLPHVHPLQXWLWHLVHVWSRROHVW

JDVXKHVWXGD.RUGNLPLWWHHWWHWHDGD
mis ei ole võimalik, vaid lihtsalt vaaGDWDMDYDVWXY}WWDN}LNPLVHOXWRRE
Me oleme sellest ju eri etappidel palju
UllNLQXG 6LQD ROHG VLLQ MD PH VXKWOHme omavahel — nii et meie vahel on
YlJDWXJHYVLGHVXKH0LQDOlKHQVHOOHHQHUJLDJDHGDVLPLVPLQXORQ-DVHH
on meievaheliste suhete energia, mis
WHJHOLNXOWORREVHOOHVHRVH
See, mida mina saan anda, on suurem teadlikkus meie projekti piiridest;
olen lihtsalt oma vanuse tõttu teadlikum asjade, sealhulgas iseenda piiridest ja see on väga tähtis igas ettevõtPLVHV 6D WHHG NXQVWL DLQXOW VLLV NXL

oled teadlik, kus kunst lõpeb, kui kauJHOHVDNXQVWLJDPLQQDVDDG
Kõik on kõikides suundades korUDJD DODWL ROHPDV 1DJX XQLYHUVXPLV
Aga universumil pole iseenesest põhMXVW ODLHQHGD %XGGKDO ROL }LJXV ³
PLVNL SROH LJDYHQH .}LN RQ OlLQXG
NXLPHVXUHPH
Kaspar Aus: Aga piire saab ju alati
avardada? Tahan leida vormi, mis vasWDEPLQXP}WOHPLVHOH6HGDNXLGDVROla vastamisi teadmatusega, tuleb pideYDOWKDUMXWDGD6HHRQPLQXMDRNVNRJX
DHJ DNWXDDOQH .XL ROHQ QRRU VLLV RQ
mul ideed, aga inimesed ei võta neid
W}VLVHOW
teater muusika kino tants
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Sa tood mu töö mulle liiga lähedaOHQLLHWPDP}WOHQNDMXEDQDJXVLQD
Sa ei küsi mult mitte kunagi midagi ja
kasutad mind lihtsalt ära kui noort iniPHVW9DKHORQPXOWXQQHHWVDHLSHD
PLQXVWYDLGLVHHQGDVW«
P. H.:.VLQNOO$OOHVP}QHPLQXWLHHVWNVLVLQ0lOHWDQHWWOHVLQNXnagi kellelegi, et mida vanemaks jään,
VHGD YlKHP WHDQ .XL ROHG QRRUHP
VLLV WHDG HQGD PHHOHVW N}LNH $JD VLLV
tuleb aeg, kus annad endale aru, et asjad on nagu vesi, nagu mõistatus, nagu
PLUDDç«
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 potentVLDDOLJD
Ma mõtlen küll vormidest, suhetest
YRUPLGH YDKHO NRUHRJUDDÀDVW Y}L YLdeost nagu voolavusest või sujuvusest
ja kui suudan seista selle eest, nagu
see mu sisemuses on, siis olen leidnud
YRUPL PLV YDVWDE PLQX P}WOHPLVHOH
6LLVVDDQVHOOHNDXGXHQHVHOHOlKHPDOH
Harjutan end tajuma endas iga päev
HULQHYXVL 0}WOHQ SDOMX NRUHRJUDDÀlisest raamist, kuidas ma seda näen;
see mõlgub mul iga päev mõttes ja ma
ei tea, kas on ühtegi päeva, kui ma ei
P}WOHNVNRUHRJUDDÀDSHDOH6HHRQDJD
HOXVNDVXWX
Ma peaksin suutma lihtsalt lesida
PXUXO MD YDDGDWD SlLNHVW $JD PD HL
VDDNVVHGDQLLVDPDWHKD1DJXVDQlHG
³ PXO RQ VLVHPXVHV SDOMX W}NNHLG
Suurem osa mu elust möödub tundes,
HWN}LNMllENLPLQXVLVVH6HHWXOHEVHOlest, et mul ei ole suhteid — mul ei ole
1lLWHGDUJLNRUHRJUDDÀDVW
9LQMHWWLGHVHHULD0XKXMXXQL
Ly Lestbergi fotod
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HWWHNXMXWXVWPLGDWlKHQGDENRRVROOD
Aga isegi siis, kui tahaksin, ei saaks ma
NHOOHOHJL WHLVHOH OlKHPDOH -D PD SHDQ
OLKWVDOWMlOJLPDPLVWRLPXE-DVHHKXvitab mind ka, aga samas ma kannatan, et nii ei suuda ma käivitada kontUROOLPHKKDQLVPHHQGDV
Isegi siis, kui jään magama, on mu
DMX DPHWLV VHOOHJD PLV RQ PLQX WHOJ
Ma ei saa nii olla, mingil hetkel pean
PXXWXPDWHDGOLNXPDNV
P. H.: Teiste sõnadega: sa ei ole veel
VXUQXGTo cease is to be. To decease is not
to be /DNDWD WlKHQGDE ROOD 6XUUD WlKHQGDE ODNDWD ROHPDVW  7lSVHOW QDJX
+DPOHWLO³ROODY}LPLWWHROOD
Neil asjadel ei olegi vastuseid, miks
NRJX PDDLOP KRPPLNXWL OHV W}XVHE
Inimesed on kurnatud ja väsinud ja
nad ei taha tõusta, aga ometi nad tõuVHYDG« MD VLLV QDG VXUHYDG 6D ROHG
veel elanud üsna lühikese elu, kakskümmend seitse aastat, võibolla kuusNPPHQGDDVWDWYHHOMDVLLVVXUHG
Sa lood ise suhteid, suhted ei tule
QLLVDPDDNQDVWVLVVH6DHODGDJDNXQL
VDVHGDHLWHHHLROHVDHOXV$JDY}Lmalused selleks avanevad ainult liigutades — midagi ei muutu, kui sa oma
WDJXPLNX SHDO VLLQ PXUXO LVWXG .}LN
see võtab aga kauem aega, kui sa seGD DLPDWD Y}LG hNV EXGLVPL S}KLOLVL
praktikaid on heldus, nagu me sinuga
oleme rääkinud — sa annad, sa annad,
VDDQQDG«
K. A.: Ma näen liikumist looduses
QDJX NRUHRJUDDÀDW QDJX Y}WDNVLG
kaamera ette ja jälgiksid mingit strukWXXUL MD PD HL VDD VHOOHVW YDEDNV 6HH
lihtsalt tuleb minuga kaasa ja ma mõtOHQ NDV VHOOLVHOW NRUHRJUDDÀD ORRPLQH
RQOLKWVDOWMlOJLPLQH6HHRQWlSVHOWVHH
PLGD NODVVLNDOLQH NRUHRJUDDÀD WHJHOLNXOWHLROH
Ma lihtsalt vaatlen loodust, see on

WlLHVWL YDLPQH VHLVXQG 2OHQ M}XGQXG
nii kaugele — aga kas see on absoluut?
Seal ei ole mingit kontrollimehhanismi
HJDKWNLNLQGODWWRHWXVSXQNWL
P. H.: Sa vajad hõlpsat vastust, mis
VXOOHNDQGLNXONlWWHWRRGDNV6HOOHW||
HHVPlUNRQDJDOLLJXWDGD
Naljakas, et elu keskne probleem
RQ NHOOHJDJL VXKHVWXGD 6XKHVWXGD
NHOOHJDJL DUPDVWXVHV 7XQGD DUPDVWXVW MD WXQGD HW VLQG DUPDVWDWDNVH
Korraga avastad, et tahad armastades
VHOOHQLPHOPLGDJLWHKD.XLOHLDGLQLmese, keda armastad, tahad teda aiGDWD OLJL SllVHGD WHPD PDDLOPDOH -D
kuni sa selle inimese leiad, imestad äkNLHWWHJHOLNXOWVHHRQJLHOXP}WH$Umastus on ainuke asi, millel on igaviku
kõla — kui keegi sind armastab, ei loe
HQDPPLVNLPXX0XLGXWRUPDPHQLLsama siia-sinna ja kulutame oma niigi
OLPLWHHULWXGDHJD
Esitad endale selliseid küsimusi
sellepärast, et oled hetkel paigal, istud
muru peal, päike soojendab su selga ja
VXORQQLLYLLVLKHDROOD$JDNHOORQMXED
palju ja me peaksime minema tegema
kohvi ja midagi konkreetset ette võtPD«
***
Muud olulist mul polegi lisada
peale ühe kirjelduse tõelisest ehmatusehetkest vahetult pärast Kaspari
ja Patrick Halli Vaal-galerii etenduse
lõppemist: järsku märkasin, et Patrick
Hall pühib rätikuga peale higi oma
ODXEDOWNDVQDWXJHYDWYHUHQLUHWhKWäkki olin kaamerana nõutu ja ei jõudnud imestada, kuidas küll oli võimalik, et ma isegi ei märganud, rääkimata
päästikule vajutamisest, seda Patrick
Halli tõelist, sisemise liigu(ta)tuse pingestatud kulminatsiooni lõppmängu
VHOOHWRLPXPLVHKHWNHO
teater muusika kino tants
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Nii tõestas päris elu taas kord temale omase irooniavarjundiga, et iga
OLLNXPLQH RQ OLLNXPLQH (ULWL VHH PLV
väliselt märkamatu, kuid suure sisePLVHSLQJHJD-DPHLHHOXHHVPlUNRQ
märgata iga liikumist/liigutust ning
püüda selle kaudu luua kaosest korda
MD SDNNXGD ORRGXOH SDUDQGXVL 7XOHE
lihtsalt ärgata ellu: teha ükskord ometi
silmad tõeliselt lahti ja püsida hetkes,
mis on ju suurepärane, kui me kõik
NRRVQ}QGDHODPH
Viited ja kommentaarid:
1
 Å2XU LQWHQWLRQ LV WR DIÀUP WKLV OLIH QRW
to bring order out of chaos, nor to suggest improvements in creation, but simpO\WRZDNHXSWRWKHYHU\OLIHZH·UHOLYLQJ
ZKLFK LV VR H[FHOOHQW RQFH RQH JHWV RQH·V
mind and desires out of its way and lets
LW DFW RI LWV RZQ DFFRUGµ -RKQ &DJH)RXU
6WDWHPHQWVRQWKH'DQFH5PW7KLV'D\«
6LOHQFH/HFWXUHVDQGZULWLQJV&DPEULGJH
(MA) and London: The MIT Press, 1961,
ON (VPDWUNN'DQFH2EVHUYHU 
9WNDÅ:KHUHWKH+HDUW%HDWV-RKQ&DJH
=HQ%XGGKLVPDQGWKH,QQHU/LIHRI$UWLVWV
E\0DULD3RSRYDµKWWSZZZEUDLQSLFNLQJVRUJLQGH[SKSZKHUH
the-heart-beats-john-cage-kay-larson/
2
  DDVWDO NLUMXWDV &DJH WHRVH Å···µ
QUWXQWXGNDSHDONLUMDDOOÅ···µÅWREH
performed in any way by anyone” („esitamiseks ükskõik mis moel ja ükskõik kelle
SRROWµ  &DJH NRPPHQWHHULV VHGD MlUJPLVHOW Å,·P WU\LQJ WR ÀQG D ZD\ WR PDNH
music that does not depend on time [- - -]
:KDWWKHSLHFHLVWU\LQJWRVD\LVWKDWHYHU\thing we do is music, or can become music
through the use of microphones, so that
HYHU\WKLQJ,·PGRLQJDSDUWIURPZKDW,·P
VD\LQJ SURGXFHV VRXQGµ Å3DQ OHLGD
YLLVLWHKDPXXVLNDWPLVHLV}OWXDMDVW>@
See pala üritab öelda, et kõik, mida me teeme, on muusika või võib muutuda muusi-
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kaks mikrofonide abil, nii et kõik, mida ma
SUDHJXSHDOHUllNLPLVHWHHQWHNLWDEKHOLµ
9W Å&DJH FRQYHUVDWLRQ ZLWK /DUV *XQQDU
%RGLQ %HQJW(PLO-RKQVRQµ&RQYHUVLQJ
ZLWK &DJH 7RLP 5LFKDUG .RVWHODQHW]
1HZ<RUN/LPHOLJKWON³ 9W
ND 7KH 6RXQGV RI 6LOHQFH -RKQ &DJH DQG
···&RS\ULJKWUHYE\/DUU\
- 6RORPRQ KWWSVRORPRQVPXVLFQHW
PLQVHKWP
3
0LFKDHO.OLsQ6WHYH9DON-HIIUH\*RUPOH\ %RRN RI 5HFRPPHQGDWLRQV &RUHRJUDSK\DVDQ$HVWKHWLFVRI&KDQJH/LPHrick, Ireland Daghdha Dance Company
/WGZZZGDJKGKDLH
4
 .DVSDU $XV 0}WHVWXV ³ $HG DUPDVWXVHOH YDEDGXVHV KWWSNRUHREORJVSRW
com/2011/12/motestus-aed-armastuseleYDEDGXVHVKWPO
5
 9W 5LFKDUG .RVWHODQHW] /DKWL VHOHWDWXG
-RKQ &DJH 5PW -RKQ &DJH H[ SODLQ HG 
Richard Kostelanetz, 1996 lühendatult
W}ONLQXG (OLQ 6WLVWH³ 70.  QU 
ON  ZZZWHPXNLHHDUKLLYDUKLLYBYDQD0XXVLND.PDUWVBPKWP
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