
Hei!

Ma ei kirjuta selleks, et sind hoiatada, vaid uudishimust. Täpsemalt seetõttu, et minu perspektii-
vist vaadates tundub sinu olevik täis veidraid võimustruktuure ja -hierarhiaid. Ma tahan aru saa-
da, miks ja mille jaoks need olemas on. Tahan koos sinuga avastada kogemise viise, mille puhul 
eksistentsi erinevaid vorme tajutakse või kommunikeeritakse üksteisest eraldi.

Sellest segapuntrast kirjutamisel on keeruline sõnadega lineaarselt kulgevaid lõike ja lausestruk-
tuure luua. Ma pean ikkagi kõike seda tõlkima, et – loodetavasti – sinuni jõuda. See, et sinu 
praeguse kommunikatsiooni lineaarsus tundub minu olevikuperspektiivist vägivaldne, on midagi, 
mille üle soovin sind mõtisklema jätta.

Ma tegin märkmeid ning jätsin need sinu jaoks siia. Need on korrastamata. Ma ei usu, et see 
(korrastatus) muudaks neid arusaadavamaks. Märkmete tegemine on siin nagu deklameerimine 
või kõva häälega laulmine. See on midagi, mis juhtub asjadega, kui neid puudutatakse või miski 
neile nõjatub. Oma märkmetes olen üritanud toetuda teatud tüüpi kontrollivale võimule. Minu 
olevik koosneb sellest võimust loobumisest.

Märkmeid rohust, juurtest ja kontrolli ajaloost
Kastehelmi Korpijaakko näitus Tamperes Mältinranta galeriis.
8.5–25.5.2021

Kastehelmi Korpijaakko on Helsingist pärit visuaalkunstnik, kelle tööd põhinevad fotograafial, 
ruumil ning kujutava kunsti praktikatel. Teemadest käsitleb ta leinamise rituaale, ökoloogilist 
süütunnet, minimalismi ja tagasihoidlikkust. Korpijaakko kaitses 2018. aastal Aalto ülikoolis 
magistrikraadi fotograafias. Näitus Mältinranta galeriis on iseseisev edasiarendus ja laiendus tema 
isikunäitusest, mida võis näha 2020. aasta sügisel Helsingis Hippolyte´i galeriis.

Näitust ühendav element on muru. Korpijaakko läheneb sellele kui ajalooliste, bioloogiliste ja 
psühholoogiliste nähtuste kogumile, püstitades keskseks küsimuseks võimu. Näitus sisaldab 
teksti, fotopõhiseid töid ja dokumentaalmaterjali: 15 Hiina ehitustööliste poolt 2006. aastal tehtud 
fotot. Lisaks rootsi ja inglise keelele on näituse tekstid tõlgitud teistesse Soomes laialt kasutata-
vatesse keeltesse: vene, eesti ja araabia keelde. Tõlkimine pole ainult žest, millega suurendada 
inimeste ligipääsu kunstile, vaid see viitab ka teostes esitatud kommunikatsiooni puudutavatele 
küsimustele.

Tõlked: Lotta Djupsund (EN, SV), Larisa Pelle (RU), Kalev Aasmäe (ET), Aya Chalabee (AR), 
Tong Ren (ZG)

Näitust toetab Alfred Kordelini fond ja Soome kunstitoetuskeskus Taike.
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