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Atmosfäärilisus Arne Maasiku 
linnafotodel. Linnamiljöö 
subjektiivne käsitlus*

KADRI SEMM

Artikkel annab kultuurigeograafia ning fotograafia teooriatele toetudes 
ülevaate erinevatest miljöö ning atmosfääri käsitlustest. Eesmärk on esile tõsta 
arhitektuuripärandilise miljöökuvandi kõrval linnalise miljöö tähendust, mis põhineb 
teadvustatud isiklike kogemuste väljendamisel. Edasi vaadeldakse Arne Maasiku Tallinna 
linnamiljööd vahendavat atmosfäärset fotograafiat. Tema fotode analüüsil on keskendutud 
eelkõige atmosfäärsete fotode kollektiivseid tähendusi kandvatele omadustele.

Sissejuhatus

Susan Sontag arutleb essees „Fotograafiast” kujutise kui ühe reaalsuse kogemise ja va-
hendamise võimaluse üle. Maailma hõlvamine kujutiste kaudu tähendab tunda tege-
likkuse ebareaalsust ning kaugust, mistõttu on vaja ka kujutiste ökoloogiat.1 Sontagi 
käsitlus maailma vahendava kujutise orgaanilisest loogikast avab hästi ka käesoleva 
kirjutise lähtepositsiooni. Artiklis analüüsitakse Arne Maasiku isiklikel kogemustel 
põhinevate atmosfäärsete linnafotode näitel linnamiljöö2 kujutamist, mis toimib al-
ternatiivina tänapäeva ametlikult tunnustatud miljöö käsitlusele. Vaadeldud linnamil-
jöö olemus avaneb inimese kogemuste kaudu vahetult keskkonnas tegutsedes ja sellest 
tulenevalt ka võib-olla harjumuspärasest erinevaid keskkonnakogemusi väljendades. 

Eesti fotouurimuses on linnalist miljööd edastavat fotot seostatud 1920. aasta-
te piktoristliku fotograafiaga. Pildistamisviisi eesmärgiks oli keskkonna ja sellest 
mõjutatud emotsioonide vahendamine ning fotodel esitatud kohad ei taotlenud 
täpset ümbruskonna või koha edasiandmist.3 Keskkonna atmosfääri on püütud 

* Artikli valmimist toetas Kultuuriteooria Tippkeskus (Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu) ning 
sihtteema nr SF0130033s07. Tänan Arne Maasikut kommentaaride ning võimaluse eest kasutada fotomaterjale.
1   S. Sontag, Fotograafiast. Tlk O. Teppan. Tallinn: Tänapäev, 2006, lk 199. 
2   „Kunstiteaduslike Uurimuste” veergudel on linnamiljöö subjektiivseid aspekte käsitlenud Lilian Hansar  
(L. Hansar, Nähtav ja nähtamatu linnas. – Kunstiteaduslikke Uurimusi 2005, kd 14 (2/3), lk 92–108).
3   P. Epner, Eesti aeg. Patriootiline pilk Eestile: 1920. aastate esinduslik postkaardiarhitektuur. – Kahemõõtmelised 
majad: Arhitektuurifoto Eestis 1860. aastatest tänapäevani. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2002, lk 33–34.
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kujutada ka 1970. aastate kontseptualistlikus fotograafias. Olulise tähtsusega olid 
sellel perioodil Jüri Okase tööd, keda ka Arne Maasik on nimetanud ühe oma ees-
kujuna. Miljöö vahendamist võib leida 1980. aastate uusromantilises fotograafias, 
milles välditi ajalis-ruumilist konkreetsust ning huvituti lihtsatest asjadest ja pai-
kadest, luues ühtaegu esteetilisi ning ebareaalseid maailmu.4 

Arne Maasik (s 1971) on sündinud ja üles kasvanud Tallinnas, õppinud arhitektuuri 
ning olnud tegev arhitektina, seetõttu on tegemist head linnaruumitunnetust omava 
fotograafiga. Maasik on end mõjutanud teoreetikutest nimetanud ruumifenomeno-
loog Gaston Bachelard’i ja planeerimisteoreetik Aldo Rossit, kes on samuti kirjutanud 
miljöö olulisusest elamupiirkondade säilitamise ning dünaamiliste linnade arendami-
se vastuolu taustal. Hea kokkuvõtte Maasiku 1994.–1997. aastate töödest annab 2007. 
aastal ilmunud fotoalbum.5 Maasiku fotosid on varemgi üsna erinevas võtmes käsitle-
tud: kui metafüüsilise6, nihestava7 või korra ja kaose vahekorrast lähtuva orgaanilise 
keskkonna esitajat8. Tallinna linnamiljööd vahendavad fotod on andnud inspiratsioo-
ni fenomenoloogilist laadi linnatõlgendustele.9 Loetletud uurimused lubavad leida 
ühiseid pidepunkte ka sotsioloogilis-fenomenoloogiliste maastikukäsitlustega või 
ökoloogilise esteetika teooriatega, mille sotsiaalsemast suunast üritangi artiklis läh-
tuda. Ühtlasi püüan põhjendada miljöö mõiste ümbermõtestamise vajadust. Maasiku 
fotode kollektiivset tähendust aitab ehk mõista ka idee siduda miljööalade planeerimi-
ne loovamate linnamaastike väljendustega.10 

Artiklis käsitletavad fotod pärinevad Maasiku erinevatest 1994.–2005. aastal val-
minud Tallinna fotoseeriatest, mille pealkirjadeks on kas Tallinna asumite ja kindlate 
kohtade nimed („Ülemiste”, „Sikupilli”, „Sossi”, „Kentmanni tn”, „Seitsmes tehas”, 
„Skone”, „Killustikutehas”) või aastaajad („Suvi, 1999”, „Kevad, 2002”, „Suvi, 2002”). 
Samuti vaatlen fotosid näituselt „Korpus” (1995) ning 2009. aastal koostöös kirja-
nik Armin Kõomäega valminud reaalse ja lavastusliku piire ähmastavat fotoseeriat 
„Otsijad”.

Ajaloolisest taustast

Linnaliste identiteetide vahendamise sotsioloogilistes käsitlustes on taas esile tõs-
tetud sotsiaalseid ruumitähendusi.11 Planeerimispraktikates väärtustatakse linna-
lise kvaliteedi arendamisel linnaruumi mitmekülgseid kasutusvõimalusi, avaliku 
ruumi kujundatud suhtluskeskkondi, subkultuuride eneseväljendusi ja linnaosade  

4   L. Jänes, Nõukogude aeg. Majapiltide soikelu Eesti NSV alguses. – Kahemõõtmelised majad. Arhitektuurifoto 
Eestis 1860. aastatest tänapäevani. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2002, lk 55, 65, 68–70.
5   A. Maasik, Fotod/Photos 1994–2007. Tallinn: A. Maasik, 2007.
6   E. Epner, Mõnda Arne Maasiku töödest ja mõnda mitte. – Fotod/Photos 1994–2007, lk 5–8.
7   L. Jänes, P. Epner, Uus Eesti Vabariik. 1990. aastad: uuenduste kümnend. – Kahemõõtmelised majad, lk 83.
8   P. Laurits, Fraktaalse geomeetria rägastikus ehk Dharmaratta erinevad taktid. – Fotod/Photos 1994–2007, lk 13–14; 
J. Kaus, Inimene kõrval, kaadrist väljas: Arne Maasik kaose ja korra keerises. – Fotod/Photos 1994–2007, lk 18–19.
9   J. Kaus, Tallinn: ühe linna lugemise ühest võimalusest. Mõtteid Arne Maasiku fotode ja lugematute jalutuskäiku-
de põhjal. – Vikerkaar 2004, nr 4–5, lk 64–73.
10   K. Semm, Miljöö mõistest ning miljööväärtuslike alade moodustamisest Tallinna linnaplaneerimises Põhja-
Tallinna näitel. – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 2010, kd 37, lk 42–62.
11   Nt M. Löw, Soziologie der Städte. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008.
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omapärast ilmet.12 Tänapäeva maastikuteooriast lähtuvas kultuurigeograafia diskus-
sioonis arutletakse, kas maastik on eemalt vaatlemise objekt või kujuneb maastik ini-
meste tajumise, olemise ning seda väljendava materiaalse ja sotsiaalse miljöö kaudu.13 

Kohaspetsiifilistes kunstiteooriates areneb samalaadne diskussioon. Ameerika kuns-
tiajaloolane Miwon Kwon on uurinud kollektiivsete nostalgiliste paikade identiteete 
ning subjektiivseid tõlgendusi, küsides, kas kunst peaks toetama või nihestama vaata-
ja enesetunnetust.14 Esteetika mõiste isiklikumaks muutumise tõttu eelistatakse koha 
tõlgendamisel subjektiivseid eneseväljendusi.15 

Linnaruumi omaduste avamise ja eripäraste esteetikate esitamise meetodina on 
kasutatud ka fotograafiat16 ning pildistamisprotsessi on võrdsustatud pildilise mõtle-
misega17. Autofotograafia (auto-photography) meetodit on näiteks rakendatud kodutute 
uurimisel: kodututel on lastud ise oma elukeskkonda vahendada.18 Fenomenoloogilised 
ja eksperimenteerivamad lähenemised muutuvad üha menukamaks ka tänapäeva 
linnaplaneerimisteooriates.19 Antud suundumuste puhul ei ole aga tegemist mitte 
uute meetoditega, vaid pigem unustatud vanaga. Subjektiivseid kohatõlgendusi pee-
ti linna lise iseloomu vahendamisel oluliseks juba 20. sajandi hakul nii geograafias20, 
linna sotsioloogias21 kui ka kultuuriteoorias22. 

Kultuurigeograafia kontekst

Inimest ja keskkonda ühendava miljöö tähenduse taasmõtestamisega hakati Euroopa 
inimgeograafias süvendatult tegelema 1990. aastatel.23 Miljöö ökoloogilis-sümbo-
lilist24 tähendust rõhutab prantsuse geograaf Augustin Berque’i tuntuim termin  

12   Nt J. Walljasper, The Great Neighborhood Book: A Do-it-Yourself Guide to Placemaking. Gabriola Island, Canada: 
New Society Publishers, 2007.
13   J. Wylie, Landscape. London, New York: Routledge, 2007, lk 1–2.
14   M. Kwon, One Place After Another: SiteSpecific Art and Locational Identity. Cambridge, London: MIT Press, 
2004, lk 97.
15   M. Kwon, One Place After Another, lk 53.
16   Vt M. Crang, Qualitative Methods: Touchy, Feely, Look-see? – Progress in Human Geography 2003, vol. 27 (4),  
lk 494–503. 
17   A. Latham, D. P. McCormack, Thinking with Images in Non-Representational Cities: Vignettes from Berlin. – 
Area 2009, vol. 41 (3), lk 252–262.
18   S. Johnsen, J. May, P. Cloke, Imag(in)ing ‘Homeless Places’: Using Auto-Photography to (Re)examine the 
Geographies of Homelessness. – Area 2008, vol. 40 (2), lk 194–207; vt ka S. C. Larsen, C. Sorenson, D. McDermott, 
J. Long, C. Post, Place Perception and Social Interaction on an Exurban Landscape in Central Colorado. – The 
Professional Geographer 2007, vol. 59 (4), lk 421–433; W. P. Stewart, D. Liebert, K. W. Larkin, Community Identities as 
Visions for Landscape Change. – Landscape and Urban Planning 2004, vol. 69 (2/3), lk 315–334.
19   P. Healey, In Search of the „Strategic” in Spatial Strategy Making. – Planning Theory & Practice 2009, vol. 10 (4), 
lk 439–457.
20   Vt S. Harrison, S. Pile, N. Thrift, Introduction. Grounding Patterns: Deciphering (Dis)Order in the 
Entanglements of Nature and Culture. – Patterned Ground: Entanglements of Nature and Culture. Eds. S. Harrison, 
S. Pile, N. Thrift. London: Reaktion, 2004, lk 13–41.
21   Vt R. Lindner, Die Entdeckung der Stadtkultur. Soziologie aus der Erfahrung der Reportage. Frankfurt am Main, 
New York: Campus, 2007.
22   Vt H. Reeh, Ornaments of the Metropolis. Siegfried Kracauer and Modern Urban Culture. Cambridge, London: 
MIT Press, 2004. 
23   Vt prantsuse kultuurigeograafiast: P. Claval, The Cultural Approach in Human Geography. A Perspective on 
Eight Years. The cultural approach in geography/L’approche culturelle en géographie. – IGU Commission n° 30/ 
Commission n° 30 de l’UGI, Editorial N° 9, 2004, lk 1–10.
24   Berque’i maastikuteooriat on nimetatud ka geosümboliliseks või geokultuuriliseks lähenemiseks (vt P. L. Knox, 
S. Pinch, Urban Social Geography: An Introduction. Harlow, Angleterre: Prentice-Hall, 2000, lk 269). 
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mediance, mille geograaf defineerib miljöö tähenduse või tundena. Mediance on ühis-
konna suhe maailma avarusse või elavasse loodusesse, mis on samaaegselt ka inim-
tegevuse eeltingimuseks.25 Autor kasutab sõna mediance mõtestamisel müütilisuse 
mõõdet, kirjeldades müütilisust paikadesse salvestatud linnalise logotsentrismi või 
kollektiivse mitteteadvuse kaudu. Müütilisus paikneb väljaspool ajaloolist arengut 
ning tuleb esile meie keeleruumis.26 Muutuvad sümbolid annavad maailmale tähen-
duse ning on seotud koha vaimu, eetiliste ja metafüüsiliste tähendustega. Kultuuriline 
kommunikatsioon toimub selles süsteemis vaatemängulise toiminguna.27 

Ökoloogilis-sümbolilise käsitluse kohaselt on miljöö tähenduse kujunemise alu-
seks inimese subjektiivne ning muutumises olev tähendusloome: nii linnakeskkonna 
tõlgendaja kui ka tõlgenduse vastuvõtja kuuluvad samasse keskkonda. Seega on miljöö 
olemuse puhul rõhuasetus kollektiivsel, subjektiivsel ja mängulisel linnaruumi koge-
misel, milles linn toimib eelkõige habitus’e28 või sotsiaalse kollektiivsusena, hõlmates 
nii üldkehtivaid looduse ja kultuuri tingimusi kui ka selles osalevat inimest. Miljöö 
tähendusel on kolm tasandit. Esimene tasand on mentaalne tasand. Teine tasand on 
poolpsühholoogiline tasand, mis sisaldab tundeid ja tajusid, olles ühendatud ka ko-
gukondliku tajumisviisiga. Kolmas tasand on füüsiliselt registreeritud tasand, mis on 
seotud kindla ajalis-ruumilise miljöö arendamisega.29 

Linna poeetilisus seisneb Berque’i jaoks subjekti–objekti vahelise eristuse kaotami-
ses, linnamaastiku loomises kollektiivse subjektina ning müüdi segunemises reaalsu-
sega.30 Loovamaid linnamaastiku käsitlusi sidudes toob Berque näite ka fotograafiast, 
viidates 1980. aastatel situatsionistlikust linnanaudingust välja kasvanud Tomasoni 
fotokoolkonnale Jaapanis. Koolkond lähtus kiiresti muutuvas linnakeskkonnas aset 
leidvast absurdikogemusest, mis tugines erinevatele funktsioonita elementidele (näi-
teks trepp, mis kusagile ei viinud). Nii kujunes reaalne keskkond ise kunstiks, milles 
loovus põhines avastamisel, tavapärase nägemisviisi muutumisel. Selle kaudu avanes 
ka linnamaastikus osalejatel endil võimalus muutuda.31 

Ka saksa sotsiaalses inimgeograafias on 1980. aastatest alates tegeldud subjek-
tiivsete, biheiviorismist mõjutatud ruumitõlgendustega.32 Walter Benjamini kultuu-
riteooriast, Georg Simmeli linnasotsioloogiast ja Chicago koolkonna ökoloogilisest 
miljöökäsitlusest lähtudes on Rolf Lindner pakkunud välja võimaluse mõista miljööd 
sõnapaari image/imaginaire kaudu. Image tähistab ühiskondlikult tunnustatud linnalist 
kujutluspilti, mida kasutatakse ka laiematel sotsiaalsetel eesmärkidel, nagu näiteks 

25   A. Berque, Japan: Cities and Social Bonds. Yelvertoft Manor: Pilkington, 1997, lk 214.
26   A. Berque, Japan, lk 101.
27   J. Bonnemaison, Culture and Space: Conceiving New Cultural Geography. London, New York: Tauris, 2005,  
lk 69–70.
28   A. Berque, Japan, lk 106, 223.
29   A. Berque, Japan, lk 214, 220. Võrdluseks võib tuua ka Gilles Deleuze’i ning Félix Guattari poststrukturalist-
liku miljöökäsitluse ja territorialisatsiooni teooria, mis on seotud orgaaniliste vormidega. Filosoofid mängivad 
kaose ning korra terminitega. Kaosest sünnivad ümberkodeerimisele alluvad miljööd ja rütmid. Rütmi ei ole 
siinkohal aga mõistetud mitte rütmilisuse ja korduvuse, vaid kriitiliste momentide, takistuste ning erinevustena. 
Territorialiseerimine on kvaliteetseks maastikuväljenduseks muutuv rütmi akt (G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand 
Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London: Athlone, 1988, lk 313–318).
30   A. Berque, Japan, lk 28, 101, 214.
31   A. Berque, Japan, lk 169–170.
32   Vt P. Weichhart, Entwicklungslinien der Sozialgeographie: von Hans Bobek bis Benno Werlen. Stuttgart: Steiner, 
2008.
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seda tehakse majanduses. Terminit imaginaire võiks mõista kujutlemise protsessina, 
mis sisaldab kujutise loovamat, subjektiivsemat ning otsivamat loomust.33 Ameerika 
poststrukturalistlikus geograafias on Gilles Deleuze’i ja Félix Guattari filosoofiale toe-
tudes seotud afekt (emotsioon) ning miljöö, kusjuures afekt tähistab mitteratsionaal-
se või nn rohkem kui ratsionaalse elu omadusi.34 

Atmosfäär

Miljöö mõistmist geograafias35 ja kunstiteadustes36 aitab interdistsiplinaarselt ühen-
dada atmosfääri mõiste. Siinses artiklis lähtutakse saksa uusfenomenoloog Hermann 
Schmitzi atmosfäärikäsitlusest, milles atmosfäär on defineeritud isikliku tunderuumi-
na. Atmosfäär on Schmitzi järgi pinnatu ruumiomadus, mis väljendub tähenduslike 
situatsioonide või muljetena. Atmosfääri tasandil loobutakse kollektiivse identiteedi 
või habitus’e loodust ning keskendutakse oma emotsionaalse sisemaailma konstrueeri-
misele. Isiklikud tunderuumid põhinevad erinevatel emotsionaalsetel reaktsioonidel 
(affektive Betroffensein), nagu hirm, armastus, ehmumine, värskuse tunne, rõõmusta-
mine, mures olek või ka näiteks haaratus. Schmitz eristab tunderuumide kirjeldamisel 
pinnatuid (flächenlos) ja pinnalisi (flächenartig) ruume. Pinnatud ruumid võib Berque’i 
terminoloogias siduda miljöö poolpsühholoogilise tasandiga ning pinnalised ruumid 
füüsiliselt registreeritud miljöö tasandiga. Kui inimese eneseotsingud leiavad aset pin-
natutes tunderuumides, siis kogemuse rakendamine toimub juba pinnalises ruumis. 
Schmitzi terminoloogias tähistab pinnalisi ruume ka termin koharuum (Ortsraum), 
mille kujunemisel ei piisa tunnetest, vaid põhifookus on situatsioonidel.37 

Atmosfääri sotsiaalsemale väljundile rõhku pannes viitab Schmitz enesekirjeldus-
tele, milles inimene on tõesti teadlik, kes ta on. Emotsionaalne reaktsioon on erinevate 
hoiakute kujunemise eelduseks. Kehalised kogemused mõjutavad ka isiklikke eesmär-
ke. Schmitzi atmosfääri käsitlus on seotud meie omapoolse panusega olla vastutav 
kultuurisüsteemi ees, sest me ise toodame oma keskkonna tingimusi ning astume 
nendega ka suhtesse. Eelnevalt peab aga inimene mõistma, kuidas ta end mingis pai-
gas teadvustab.38 

33   R. Lindner, Textur, imaginaire, Habitus – Schlüsselbegriffe der kulturanalytischen Stadtforschung. – Die 
Eigenlogik der Städte: neue Wege für die Stadtforschung. Hrsg. v. H. Berking, M. Löw. Frankfurt, New York: 
Campus, 2008, lk 82–94.
34   J. D. Dewsbury, N. Thrift, ‘Genesis Eternal’: After Paul Klee. – Deleuze and Space. Eds. I. Buchanan, G. Lambert. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005, lk 89–108. 
35   Jürgen Hasse on kasutanud fenomenoloogilises geograafias atmosfääri mõistet kritiseerides kultuuritööstuslike 
vaatemänguliste miljööde loomist, võrreldes neid lavakujundustega, mille kujundamisel inimene ise ei osale  
(J. Hasse, Zum Verhältnis von Stadt und Atmosphäre. – Subjektivität in der Stadtforschung. Hrsg. v. J. Hasse. 
Frankfurt am Main: Institut für Didaktik der Geographie, 2002, lk 19–40).
36   Michael Bockemühl on analüüsinud atmosfääri tajumise toomist piltidesse, käsitades atmosfääre sisaldavaid 
kunstiteoseid tajumisvõime edasiarendustena (M. Bockemühl, Atmosphären sehen. Ästhetische Wahrnehmung als 
Praxis. – Neue Ästhetik. Das Atmosphärische und die Kunst. Hrsg. v. Z. Mahayni. München: Fink, 2002, lk 203–222). 
37   H. Schmitz, Jenseits des Naturalismus. Freiburg im Breisgau: Alber, 2010, lk 11, 83–86, 134–135, 142.
38   H. Schmitz, Jenseits des Naturalismus, lk 42–47.
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Atmosfääri esteetilise artistliku eneseväljenduse seob sotsiaalsete tähendustega 
ka saksa filosoof ja ökoloogilise esteetika esindaja Gernot Böhme.39 Artistlik avaldus 
võimaldab arendada sotsiaalset teadlikkust ning kunst pakub võimaluse kogeda atmo-
sfääre, ilma et me ise peaksime osalema kunstiteose vastuvõtjana atmosfääride kujun-
damise protsessis. 

Kokkuvõtvalt seisneb ökoloogilis-sümbolilise miljöö ning fenomenoloogilise at-
mosfääri teooria tähtsus inimese tunderuumide eneseteadlikus väljendamises. Kuigi 
miljöö ja atmosfääri mõisteid võib kasutada lähedases tähenduses, saab neid erista-
da sellega, et kui atmosfäär tähistab inimese emotsioonidega seotud ruumiomadusi, 
siis miljöö väljendab ruumi sotsiaalsema mõõtme avaldumist. Atmosfäär on kogetud, 
kuid lõpuni sõnastamata ruumiline tundekvaliteet, mis muutub vahendatavaks, kui 
sellele antakse mingisugune väljund,40 olgu selleks siis maal, foto, videokunst, kirjan-
dus või mõni muu loov väljendusviis. Subjektiivse miljöö avaldumine maastikumaa-
lil toob esile esteetilise maastikukogemuse, pakkudes võimaluse esiplaanile tulla ka 
domineeriva kultuuri poolt tähelepanuta jäänud perifeersetel paikadel. Atmosfääre 
esitavate kunstiteoste väärtus seisneb esteetiliste omaduste kõrval kollektiivsete tä-
henduste kogemises ja vahendamises. Näiteks linnafotograafias vahendatud maastiku 
lugemisviisid võimaldavad muuta foto vaatleja isiklikku suhet reaalsesse elukeskkon-
da. Miljöölisi subjektiivseid linnaruume avavad ka Arne Maasiku fotod, mille kollek-
tiivset tähendust ja sotsiaalset mõõdet järgnevalt käsitlengi. 

Linna atmosfäärid Arne Maasiku fotograafias

Maasiku fotode vahendatud linnaline miljöö ei ole tekkinud sihitult linnaruumis eks-
lemise või nn flaneerimise, vaid teadliku enesepaigutusakti tulemusena. Seega on 
Maasiku linnakeskkonna kujutised laetud visuaalse kirjelduse kõrval ka autori isikliku 
omailmaga, mille alusmaterjaliks on kollektiivne elukeskkond. 

Tema fotod on peamiselt mustvalged, kuid on ka erandeid. Linnakeskkonda on pil-
distatud erinevatelt ruumitaju muutvatelt nägemishorisontidelt, erinevatel aastaae-
gadel ning ilmastikuoludes. Näiteks kohtab siin-seal vihmalompe, märgade tänavate 
sillerdust või lumme jäänud jalajälgi. Maasiku atmosfäärsele fotokeelele on omased 
Tallinna linnakeskkonnas tihti märkamatuks jäänud argised elemendid. Ta pildistab 
tehasehooneid, teraskarkasse, ehituspaneele, elumaju ja ühiskondliku funktsiooniga 
linnaruumi elemente. Pildile jäävad ka tänavalaternad, trammiliinid, ooteplatvormid, 
liiklusmärgid, pragunev asfalt, parandatud tänavakate, kanalisatsiooniluugid ja muu 
sarnane. 

Linnalise elukeskkonna kõik jäljed on samaväärselt olulised. Pilditervikusse haara-
tud kontrastid tekitavad iseloomuliku nihke. Kui näiteks fotodel puuduvad inimesed, 
siis avalduvad seal kaduma hakkavad inimeste tegevusjäljed. Tihti on fookus tänaval 

39   G. Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, lk 16–17; Böhme aren-
dusi on teisigi, nt L. Bieger. Ästhetik der Immersion: Raum-Erleben zwischen Welt und Bild: Las Vegas, Washington 
und die White City. Bielefeld: Transcript, 2007.
40   G. Böhme, Atmosphäre, lk 27, 190.
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või maapinnase füüsilisel kehandil, mida tavaliselt esiplaanil ei kujutata. Samuti võib 
tähelepanu keskenduda mingile elemendile, näiteks hoonestruktuuri osale, mis fotol 
dirigeerib ümbritseva keskkonna interpreteerimist. 

Maasiku fotode kompositsioon pakub nii ruumilisi rütme kui ka ajalist mõõdet. 
Kui ka piltidel pole püütud tabada hoonete orgaanilist muutumist, avaldub keskkonna 
protsessilisus siiski looduse ja ehituskeskkonna suhte kaudu, milles ehituskeskkond 
mattub loodusesse ja mitte vastupidi. Keskendutud on ka hoonetevahelisele elukesk-
konnale. Need on igapäevased tähelepanust väljas olevad argised tegevusruumid, mis 
fotodel kuvatuna avavad linnaruumile omase miljöölise iseloomu. Mõned pildiread 
sisaldavad inimeste ning sõidukite ilmumise-kadumise mängu. 

Maasiku Tallinna miljöökujutiste ajalis-ruumilised tähendused on Tallinna linna-
ruumi kiire muutumise kontekstis dokumentaalse ning arhiveeriva väärtusega. Tema 
fotosilma all ei ole vaid Tallinna kesklinn, vaid ka teiste linnaosade tegevusruumid. 
Maasiku fotod ei eelda kindlate koodidega sümbolilisi struktuure. Seetõttu ei tule ka 
tema fotodes otsida mitte kindlaid tähendusi, vaid väärtustada vahendatud maastiku 
vastuvõtjapoolseid avastamise protsesse ning tunderuumide avaldumise võimalusi. 

Mängleva heterotoopse tähendusvälja pakub ka reaalsuse ja kuvatud illusoorsu-
se piire ähmastav fotosari „Otsijad”, mis valmis 2009. aastal koostöös kirjanik Armin 
Kõomäega. Arne Maasik on „Otsijate”-sarja tutvustamisel toimunud kohtumisel41 ka 
ise viidanud sellele, et linnalise miljöö tekkimine eeldab küsimust: kas saab midagi 
teha, mida ei ole tegelikult olemas? Selline küsimus on emotsionaalsest kohalolust läh-
tuva situatsiooniga mängimise iseloomulikuks tingimuseks, avades küll lavastusliku, 
kuid samas reaalset keskkonda ümbermõtestava mitmetähendusliku kogemusvälja. 

„Otsijate”-sarja pealkirjad on lihtsad ja argielulised, nagu „Aeroobikatrennis”, 
„Bussipeatuses”, „Kohvikus”, „Pargis”, „Kanalis”, „Kohtamas”, kuid piltide lavastuslik 
iseloom avab erinevaid tõlgendusvõimalusi. Sari sisaldab küll jõulist mängulist mo-
menti, kuid samaväärselt on oluline lavastuste taustaks olev Tallinna linna argimiljöö. 
Nii võiks ka „Otsijate”-sarja fotosid käsitleda dokumentaalsete ja ühiskonnakriitilis-
tena.42 Neis rõhutatud lavastuslik kontekst paneb lisaks kujutatule kaasa mängima ka 
Tallinna üldise elukeskkonna. Etteantud hinnangute puudumine jätab ruumi fotode 
mitmeti tõlgendatavusele ning lavastuslik nihestus toob veelgi intensiivsemalt esile 
fotode atmosfäärse iseloomu. Maasiku foto on tekst, mis kõnetab linna. Seetõttu ei 
mõju Maasiku fotod pealesurutud kohalolu peegeldustena, nagu seda teevad näiteks 
turistile suunatud linnafotoalbumid. Võiks väita, et Maasiku Tallinna linnakeskkonna 
fotode esteetilise vormi kõrval on sama oluline ka fotode kaudu vahendatud mängu-
lisus, mis on avatud vastuvõtja loodud uutele tähistamis protsessidele ning isiklike 
tunderuumide kujundamisele. Augustin Berque’i järgi on tegemist maastiku linna-
keskkonda tagasitoomisega.43 

41   Arne Maasik/Armin Kõomägi. – http://www.artdepoo.com/?c=kunstnikud&l=en&aid=617 (vaadatud 20. II 2011).
42   H. Treier, Otsijad. – Vikerkaar 2009, nr 4/5, lk 70–71.
43   A. Berque, Japan, lk 69.
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Kollektiivne tähendus
Maasiku fotode subjektiivsete esteetiliste linnamiljööd edastavate omaduste kõr-
val ilmnebki Maasiku pildikeele antropoloogiline olemus: võimalus kujutatu kaudu 
kogeda vahendatud linnamiljööd. Linnakeskkonna kollektiivset kogemust vahenda-
takse atmosfäärsete fotode abil isiklikuna, nii et ka vaatajal jääb võimalus „poolpsüh-
holoogiliselt” esitatud miljöö tähendusest osa saada. Fotodel kujutatud Maasiku si-
semised tunderuumid võivad foto vastuvõtja sisemiste tunderuumidega sarnaneda, 
kuid Maasik on oma tunderuumid toonud teadliku enesepaigutusakti abil pindmisele 
tasandile. 

Arne Maasiku fotode atmosfäärne omadus võib avalduda vaatajale näiteks teatud 
ebamugavustunnet tekitava nihkena, lõhkudes arusaama üldtunnustatud linnamaas-
tiku esitlusest ja ärgitades kogetavat linnaruumi „ümber sõnastama”. Fotograafi ku-
vatu mõtestab ümber Tallinna linna elukeskkonnale omasest kollektiivsest loogikast 
lähtuvaid kinnistunud tähendusi ning loob selle kaudu uusi suhtluskeskkondi. Eero 
Epner on püüdnud tabada Maasiku tööde kollektiivset olemust, sõnastades tema fo-
tosid mitte olemusliku tabamise, vaid selle loomise kaudu: „Loomulikult meenutab 
säärane pildistamisviis otsinguid teatud arhetüübi järele, teatud absoluutse vormi 
järele. See ei ole päriselt modernistlik nabanokkimine, vaid mingi kummaline isiklik 
otsing, mis oma absoluudiihas mõjub küll veidi hirmutavalt igavikulisena, kuid väga 
inspireerivalt. [---] Pilt astub tasapisi, kuid kindlalt objekti asemele.”44 

Kollektiivsete tähenduste avanemise näitena võib tuua ka kogemuse, kus Maasiku 
fotosid vaadates avaneb esmapilgul tundmatu ja absurdse maiguga paik, seejärel aga 
aitavad nihestatud kogemuse uuesti tähendussüsteemi paigutada üldtuntud Tallinna 
linna tähistavad objektid. Samuti peegelduvad fotodel ka isiklikult emotsionaalselt 
oluliste sündmustega seotud paigad, millega vaatajal võib tekkida osutatust lähtuv 
omapoolne assotsiatsioon. 

Maasiku tööde kollektiivset iseloomu võib kõrvutada ka ühe teise uurimusega, 
milles palusin Kopli noortekeskuse õpilastel mainida ja kirjeldada meeldivaid ning 
ebameeldivaid kohti Põhja-Tallinnas. Seejärel pildistas neid kohti noortekooli juhen-
daja. Huvitava seosena tuli välja, et lapsed viitasid mitmetele kohtadele, mis olid seo-
tud vastandlike emotsioonidega, oskamata neid põhjendada. Samas olid need paigad 
õpilastele piisavalt tähenduslikud, et neid välja tuua. Olemuslikke Põhja-Tallinna sise-
misi tunderuume vahendavad kohad või nendele kohtadele viitavad sarnased elemen-
did on kujutatud ka Arne Maasiku piltidel. 

44   E. Epner, Mõnda Arne Maasiku töödest ja mõnda mitte, lk 6, 7.
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diskussioon

Mis võiks aga olla efemeerse ning reaalsele paigale mitte taandatava atmosfääri kin-
nipüüdmise tähendus linnaplaneerimispraktika jaoks? Diskussiooni arendamiseks 
pakun ühe fotoalbumi loo Saksamaa 1950. aastate lõpu Ruhri tööstuspiirkonnast. 
Fotoalbumi „Im Ruhrgebiet”45 koostasid linnapea tellimusena kirjanik Heinrich Böll 
ja fotograaf Karl Hargesheimer. Linnavõimud lükkasid aga väljapakutud kavandi ta-
gasi, sest see ei edastanud piirkonda soovitud kuvandi kohaselt. Fotoalbumi avaldas 
siiski algsel moel teine kirjastus ja see muutus Ruhri piirkonna elanike seas bestselle-
riks.46 Fotoalbum koosneb tekstilisest sissejuhatusest, millele järgneb Ruhri piirkon-
na fototõlgendus. Albumi tekstiosas avatakse piirkonna elukeskkonda. Empaatiliselt, 
kuid siiski liigse kaastundeta peegeldab sissejuhatus kohalike argist eluolu ning avab 
idealiseerimata elanike tegevuste motivatsioonide taustu. Näiteks on maastikukir-
jelduses mainitud paiku, kus ei kasva enam ükski taim, ja arutletud, kuidas ja miks 
elanik paiga tingimustega kohandub. Albumi fotoesitlus sisaldab maastikuvaateid, 
tööstushooneid, maastikuobjekte ning kohalike igapäevaseid askeldusi. Fotod jätavad 
mulje, nagu oleksid need tehtud Ruhri maastiku ning hoonete endi poolt ise oma pin-
da avades. Fotode lihtsad pealkirjad viitavad argistele tegevustele, nagu „Peatuskoht”, 
„Hommikusöök”, „Peosaalis”, „Angaar”, „Kevad”, „Söe ees” jne. Albumit lehitsedes 
võiks väita, et vahendatud on toonast Ruhri piirkonna miljööd, mis on tajutav ka pool 
sajandit hiljem. 

Kui nüüd uuesti viidata „Otsijate” lavastatud sarjale ning võrrelda seda Ruhri piir-
konna fotoalbumi juhtumiga, ilmneb, et piir reaalse ning illusoorse keskkonnaesitluse 
vahel on õhkõrn ja subjektiivne. Seisukoha võtmine linnamiljöö väärtustamise diskus-
sioonis oleneb aga erinevatest tagamaadest. Tegeliku ja taotlusliku, oleva ja lavastatu, 
vaatlemise ja osalemise eelistamine sõltub palju edastatud keskkonna subjektiivsest 
vastuvõtuvõimest, teadmistest ning sisemisest ja ühiskondlikust motivatsioonist 
ümbritsevas keskkonnas midagi muuta. Isikliku tunderuumi väljendus, mis tähistab 
linnalist miljööd, võiks olla ka linnalise miljöö planeerimise üheks lähtekohaks. 

Augustin Berque on rõhutanud alternatiivset miljöö mõtestamise vajadust, milles 
miljöö normidesse surumise asemel muutub oluliseks subjektiivse kohaseose toeta-
mine ning taasavastava kohaseose leidmise väärtustamine. Professionaalsema lähe-
nemisnurga näiteks on Arne Maasiku pildikeel, mis üldise linnakuvandiga võrreldes 
võib mõjuda küll ebamugavust tekitavana, kuid tuletab alati meelde Tallinna keskkon-
da ja olemist, mille alternatiivne vahendamine täiendab linnakeskkonna kvalitatiivset 
olemust. Kunstniku fotod sisaldavad kunstiteose esteetilise vormi kõrval sama olulise 
tähtsusega vastuvõtja loodavat vastu- ning taasesituse mängu. Siit ka intrigeeriv, kuid 
leian, et põhjendatud ettepanek kasutada linnalise miljöö edastamisel planeerimis-
praktikas institutsiooniliste käsitluste kõrval ka teadlikult isiklikke linnatõlgendusi 
ja kognitiivseid planeerimispraktikaid. Selle eesmärgiks oleks keskkonda teadvus-
tada ning võimaldada samaaegselt ka linnaelanikel iseenda kohta midagi teada saa-
da. Selline meetod võimaldaks elanike kaasamise kaudu süvendada oleva keskkonna 

45   H. Böll, Chargesheimer [K. H. Hargesheimer], Im Ruhrgebiet. Köln, Berlin: Keipenheuer & Witsch, 1958.
46   Info pärineb dr Kai Kappeli Berliini Humboldti ülikoolis 2009/2010 õ-a sügissemestril peetud loengust „Das 
Fotobuch – Weltsicht als Programm”.
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mõtestamist ning osavõtlikkust ümbritseva suhtes. Kollektiivseid linlikke väärtusi 
ümbermõtestav subjektiivne miljöölisus loob kasutajate jaoks personaalselt tähen-
duslikke paigaseoseid kui alternatiivi isikust kaugenevale institutsiooniliselt konst-
rueeritud linnakuvandile.

Kokkuvõtteks

Artiklis on tutvustatud Arne Maasiku atmosfäärsetele linnafotodele tuginedes miljöö 
alternatiivset tähendust. Augustin Berque’i mõtteid kasutades võiks Maasiku fotosid 
tõlgendada Tallinna miljöö käepikendusena, mis avab Tallinna linnalises olemuses 
uusi vaatamis- ning mõistmisviise. Arne Maasiku linnafotod omandavad tõenäoli-
selt aja möödudes veelgi tugevama lisaväärtuse, säilitades järgnevale põlvkonnale 
tänapäevale omast keskkonnakogemust. Maasiku fotodel muutub määratlemata lin-
naatmosfäär linnaliseks miljööks, sisaldades võimalusi ka kaugemale ulatuvateks 
maastikutõlgendusteks. 

Maasiku fotode taustal tuleks esile tõsta ka tunderuumidest lähtuva miljöö tähen-
duse moraalset väljundit, mis pakub võimaluse distantseeruda majanduslikest ning 
poliitilistest vooludest ning suhestuda linnakeskkonnaga isiklike väärtuste alusel. 
Fotograafi pildikeele kaudu avaneb sotsiaalse iseloomuga linnakeskkonna subjektiiv-
ne olemus. Maasiku atmosfäärsest linnafotograafiast inspireerituna on püütud siduda 
loovad linnamaastiku tõlgendused eksperimenteeriva linnaplaneerimispraktikaga, 
milles linnamiljöö olulisus ei seisne mitte üldistatud kuvandi loomes, vaid lähtub sub-
jektiivsetest paigaseostest. Loova iseloomuga eneseväljendus pakub võimaluse aren-
dada sotsiaalset eneseteadlikkust ning sotsiaalseid kvaliteete, mida teised valdkonnad 
tihti ei võimalda. 


