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SISSEJUHATUS 
 

Tekstirännak „Tehnoloogilise performeri abimees ehk pilguheit mees ja masin sfääridesse” 

võtab luubi alla mehe poeetiliselt tähtsaima kaaslase ajaloos: masina. Masin kui 

käepikendus. Masin kui protsesside lihtsustaja/võimendaja. Oluline on, et antud kirjatöö 

välistab sõjalisusega seonduva ning keskendub mehe ja masina suhtlusele läbi 

performatiivsete aspektide. Käesolev magistritöö on iseseisev loominguline projekt, mida 

saadab kirjalik ning projekti „Techno practice” problemaatikaga suhestuv, seda täiendav ja 

selgitav viiteaparatuuriga varustatud tekst. „Techno practice” on minu Kanuti Gildi SAALi 

Keldrisaalis toimuv kuu pikkune (6-31 mai, 2013) residentuuri projekt. 

 

Masinaks nimetatakse mehhanismi või mehhanismide kooslust, mis on ette nähtud mehe 

füüsilise või vaimse töö kergendamiseks ning millega suureneb töö tõhusus. Otstarbe 

seisukohalt jagunevad masinad tehnoloogilisteks, transpordi-, jõu-, kontroll- ja 

juhtimismasinateks. (The Free Dictionary) „Tehnoloogilise performeri abimees ehk 

pilguheit mees ja masin sfääridesse” kirjatöös jagunevad masina liigitused etenduskunsti 

perspektiivist subjektiivsemalt ning pigem ajastute kaupa. Protomasina ehk lihtsate 

masinate, aurumasinate, elektrimasinate ning digitaalelektrooniliste masinate ajastu 

liigituse alusel pakun ülevaate oma mõtetest seoses tehnoloogilise etenduskunstiga ning 

iseloomustavaid näiteid, kuidas mees ja masin erinevatel ajastutel suhtluses olid. 

 

Tehnoloogiat võib masina definitsioonist eraldiseisvana käsitleda kui toimimiseks vajalik 

masinate või seadmete kogum. Loomingulise protsessi teeb huvitavaks see, kui vaadelda 

tehnoloogiat läbi prisma, mis omistab masinatele inimlike väärtuseid. Käesolev tekst 

visualiseerib ja toob näiteid erinevatele ajastutele iseloomulike masinate käitumisest, 

ajastu väärtushinnangutest ning subjektiivsetest vaatenurkadest, kuidas mees masinatega 

ümber on käinud.  

 

Tehnoloogiale inimlike väärtuste omistamine avab minu silmis uue peatüki, mida 

kultuuriruumis saab käsitleda kui tehnoloogilist performance’it. Performance, kus mees ei 

võta kogu tähelepanu enda kanda, vaid jagab seda laval olevate objektidega. Protsessis 

saab mees tegevuslikult/kehaliselt liigutuse loogilist põhjendust ning tehnoloogilised 

struktuurid valgustuvud välja alternatiivse nurga alt. Inimestel on võime näha situatsioone, 
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sarnastades neid reaalsele elule/elusorganismidele. See avab tehnoloogilise performance-

kunsti ukse ning ka vaatajad saavad sellest osa. 

 

Masinad on arenenud. Mees on arenenud. Toimunud muutuste põhjal leian end 

romantiliselt mõttelt, kus protsessid on harmoonilised. Mees ei karda enam tehnoloogiat. 

Usun, et lääne ühiskonnas on ammu möödas ajad, kus masinates nähakse ohtu kaotada 

oma tervikust käsi, jalg või pea. Pigem sillutatakse teed koostöö suunas ning seniks kuni 

stseenid ei püüdle igavuse poole saavad mees ja masin veel teineteist täiustades edasi 

eksisteerida. Selle ühenduse lõpp oleks pigem vägivaldne.  

 

Väidan, et inimene on muutunud tehnoloogiaga käsikäes liikudes mugavamaks. Tema eest 

teeb töö ära keegi teine ja see on nüüd tehnoloogia. Soov kellegi teise abi või 

ärakasutamist tunda on ühiskonnas kogu aeg olemas olnud. Küll aga ei ole ajalooliselt 

teravalt õhus olnud teemad justkui võtaks masin inimeselt tema eksistentsi mõtte. 

Küberpunk teooria (Bruce Bethke samanimeline lühijutt „Cyberpunk" (1980) või Bruce 

Sterling, küberpungi ideoloog (Open Library)) näiteks pakub, et me räägime ajast mida 

kunagi ei tulnud. Karta ei ole midagi. On harmoonia. 

 

Mis saab siis kui hakkab igav? Kas siis huvitavad meid sfäärid, mis esmapilgul osutusid 

tühisteks/kasututeks? Tehnoloogiline performance liigub viimasel ajal jõuliselt suunas, kus 

kunstnike huvitab, kuidas asjad katkiselt käituvad. Eksimine on inimlik. Miks mitte seda 

siis masinatele lubada? Kas selleks, et tunda ära ennast protsessides?  

 

Kõrvutades meest ja masinat ning analüüsides nende kahe toimemehhanisme läbi erinevate 

ajastute, saab tekstirännak tähtsaks väljundiks visualiseerimaks olukordi, mis oleksid 

mõistetavad lugejale. 

 

NB! Minu jaoks on oluline vaadelda tehnoloogilise performance kunsti ja ajastute 

iseärasusi läbi romantilise prisma. Romantiline lähenemine on suund, mille aisting on 

mees ja masin protsesside kirjeldusele anda juurde isiklikumat ning unistavat alatooni. Nii 

saab lugeja teise vaatenurga „tehnoloogia hingeelust” ja õpib masinat igapäeva 

olukordades paremini „lugema”. Romantika avaldub kõige äratuntavamalt unikaalsetes 

olukordades. Ainult siis on olukorrad unikaalsed, kui inimene tunneb hetkes ära 

romantiliselt olulise sügavuse võimaluse ning läbi sellise filtri saab antud kirjatöö ka oma 
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värvingu. Masinate toimimise mehhanisme läbi romantilise prisma vaadeldes avaldub seni 

tehnoloogilistele protsessidele mitte omane tundelisus, mis on tekstirännakus võti lugejale, 

et olukordi minu visioonist võimalikult täpselt jälgida. Tehnoloogilis-romantilistel 

tekstilistel kirjeldustel ei ole oluliselt pistmist hilise 18. sajandi romantismi vooluga. 

Teatav lopsakus kirjeldustes ning positiivsus võib näida küll sarnane, kuid käesolev 

kirjatöö toetub romantikale kui omamütoloogiliselt väljatöötatud süsteemile. 

 

Protomasin -> Aurumasin -> Elektrimasin -> Digitaalelektrooniline masin… ja läks. 
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1. PROTOMASINA AJASTU 

Aeg: Antiik-Kreeka kuni renessanss 

 

Pean protomasinateks tehnoloogilisi lahendusi, mis olid iseloomulikud elektri-eelsetele 

süsteemidele. Protomasin on mehaaniline ning erineb teistest masinatest jõuallika tõttu, 

milleks on elav organism. Masina efektiivseks toimimiseks vajalik initsieeriv jõud 

ammutatakse elusorganismi lihastest. See tähendab, et mees, härg või hobune võivad olla 

võrdsel skaalal partnerid suhestumaks masinaga. 

 

Peatükis on fookuses „lihtsad masinad”, mille struktuur ja tööpõhimõte väga selgesti 

seletatav. Protomasinad koosnevad fikseeritud ja liikuvatest osadest ning on võimelised 

edastama energiat.  

 

Kokkuleppeliselt hääldas esimesena masina funktsiooni ja lahenduse välja Vana- Kreeka 

multitalent Archimedes. Tema teooria kohaselt oli esimene masin kang. Kang lihtsustab 

mitmekordselt raskete objektide liigutamist, mille tõttu aega ja energiat kulub töö 

tegemisele märkimisväärselt vähem. Antiikajal täienes masina kui funktsiooni nimekiri 

veel viie seadega: vints, kang, ratas, kiil ja kruvi, mis kõik olid mehe töö tegemise 

lihtsustamise seisukohalt väga tänuväärsed. (Work and the Six Simple Machines) 

Lihtsuses peitub võlu ja igaüks sai seda endale lubada ning vastavad konstruktsioonid 

valmis ehitada. Protsesside edukas toimimine tutvustas masina funktsiooni ja definitsiooni 

ning seda enam hakkasid antiikajal elanud inimesed tehnoloogiaga tervikuks liitumisse 

uskuma.  

 

Lihtsamate konstruktsioonide kõrval jääb protomasina aega visualiseerima veel ka näiteks 

maailma kõige esimene patarei süsteem (250 eKr-224 pKr). Raudsilindri sees asetses 

vasest silinder ning torude vahel oli käärinud mahl, vein või äädikas mis omakorda tekitas 

metallide kokkupuutel rooste efekti ning läbi selle energiat. (Farrokh) Kas maailma 

vanimat patareid ehk Bagdadi pateried saab täieõiguslikult patareiks nimetada, on 

teadlastes esile kutsunud vaidluseid, kuid toimemehhanismilt on ka tänapäeval kasutusel 

olev patarei põhimõtteks metallide vaheline reageerimise protsess. 
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Ka inimkeha enda toimimist saab võrrelda protomasina süsteemiga. Füüsiline töö sellel 

ajastul on lihtsate struktuuridena käsiteldavad ning mehe liikumisest sõltuvad. Masin kui 

käepikendus kontekstis saab poeetiliselt võtta masina alguspunktiks inimese jäsemed ning 

lõpp-punktiks kangi teise otsa. Toimub tervikuks liitumine, mis töötab mees pluss masin 

koostöö lihtsustamiseks eesmärgistatult. 

 

Renessanssi ajastul sõnastati masina kontseptsioon ümber kujul, et masinad mitte ei tooda 

energiat vaid edastavad/kanaliseerivad energiat. Siiski säilis põhimõte, et tehnoloogia on 

mehe „käepikendus” ning see oli piisavalt konkreetne. Protomasinate ajastu kestis kuni 

Leonardo Da Vinci keerukamate süsteemide loomiseni. (Pope 2012) 
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1.1. MEHE TÖÖ PROTOMASINA AJASTUL 
 

Protomasina ajastul pidi inimene panema palju energiat ja jõudu selleks, et protsessid 

toimida saaksid. Elades sealses hetkes võis jääda mulje, et tehnoloogia aitas mehel 

saavutada vajaliku tulemuse ning protseduurid said lahendatud, kuid siiski võib 

tagasivaateliselt pidada protomasina ajastut üheks raskemaks ajastuks mehe ja masina 

suhte ajaliinil. Seda eelkõige mõlema valiku piiratuse ja füüsilise energia panuse tõttu. 

Mehe igapäeva tegevuse kirjeldusest jääb stabiilne üldmulje. Hoiti pere üleval, varustati 

toiduga ning elati kultuurselt, tarbides kunsti avaldumise vorme. (Culture and Society 

2003-2012) 

 

Tehnoloogilis-romantilisest vaatenurgast võib pidada protsessidesse panustatavat kirge 

ajastute läbilõikes kõige elavamaks. Seda eelkõige mehe silmade läbi. Kui teha tööd nii, et 

on füüsiliselt kurnav, siis võib seda performatiivsest vaatenurgast pidada kõige 

lähedasemaks kontaktiks. Psühholoogiliselt on mõlemad põikpäised ja protsessid rasked. 

Säilib maksimaalselt pingestatud olukord, sest eesmärgi saavutamiseks vastavad 

võimalused on algelised, kuid eesmärk selgesti kaardistatav. Sellises olukorras kui on 

näiteks vaja tuld teha selleks, et elus püsida, tuleb tekitada vastav olukord, nõudes mehe 

silmade läbi tehnoloogilistelt kaaslastelt võimalikult pühendunud koostööd. Olenemata 

primitiivsuse romantikast võib tulemusi ajalooliselt tagasivaateliselt pidada õnnestunuks. 

Loobumise korral poleks edasised mees ja masin koostöö vormid võimalikud. 

 

Tule tegemine, kasutades hõõrdumisel tekkinud kuumenemise generatiivsust, mõjub 

performatiivsest vaatenurgast väga romantiliselt. Masina/seadeldise aspektist on huvitav 

jälgida, kuidas materjalid ei jaksa enam füüsika seadustele vastu panna ning hakkavad 

eksima. Mehe aspektist on pingeline jälgida kurnatust ja füüsilist panust, mis samuti 

tekitab olukordi, millest järgmine samm on nõrkemine/katkestus. Romantika seisneb siin 

selles, et mõlemal jätkub jaksu ühise eesmärgi nimel töötamiseks. 
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2. AURUMASINA AJASTU 

Aeg: 18. sajand kuni 19. sajand 

 

Käesolev peatükk vaatleb energia transformatsiooni ka väljaspool otsest auru kasutust: 

steampunk (aurupunk) liikumise kujul. Siiski on veel kindlaks piiriks elektrienergia kui 

käivitaja puudumine. Fookuses on tehnoloogilised lahendused, mis muundavad rõhu all 

oleva potentsiaalse energia mehaaniliseks energiaks.  

 

Aurumasina ajastu alguseks peetakse kokkuleppeliselt 18. sajandit, kui insener James Watt 

töötas välja esimesed aurujõul liikuvad süsteemid (Bellis 2013). Põhjus, miks aurumasina 

leiutamist võiks lugeda uue masina ajastu alguseks, ei seisne niivõrd laiemates 

ühiskondlikes muutustes, vaid pigem tehnika mikrotasandil. Iseliikuv mehhanism on 

retrospektiivsel hinnangul inimese ja masina suhte ajaloos täiesti uusi tähendusvälju avav 

esteetiline faas. Sellest hetkest võimaldab masin inimesel enda peale kergemalt 

projitseerida, mis iganes antropomorfeerivaid või animistlike fantaasiaid. See tähendab 

masina virtuaalset iseseisvumist oma võimaliku hingega. Iseseisvumist on mees kindlasti 

ka ajalooliselt juba oodanud, sest nii valgustub välja koostöö mõlemapoolne panus. Ehkki 

üks osapool jääb siiski domineerima protsesside käivitamise aspektist, kuid kontrolli 

mõttes on vastutus rohkem jaotatud ning edasiviiv kui iseorganiseeruvam süsteem. 

 

Tehnoloogilis-romantiliset aspektist saab mees oma tegevuses olla vähem masinaga 

füüsilises kontaktis, kuid säilib siiski komponentide lisamise/auru jätkusuutlikuse 

protseduur. Aurumasina ajastus on minu jaoks kõige paeluvam steampunk kultuuriruum, 

mis käsitleb aurujõul töötavaid masinaid romantilis-poeetilises ning fiktiivses kontekstis. 

Viktoriaanlikule ajastule iseloomulikud disainijooned: samet, dekoratiivsed detailid, 

transpordiga (laevad, algelised lennumasinad, aururongid) seotud fantaasiarikkad 

seadeldised, saavad steampunk liikumises tähtsateks kui märgilisus, mille ümber 

kunstnikud lugusid loovad.  

 

Antud kirjatöös vaatlen steampunk liikumist performatiivsest aspektist ning tuleb tõdeda, 

et tehnoloogiline performance-kunst on viimasel ajal väga tõsiselt viktoriaanliku esteetikat 

käsitlenud. Tehnoloogiaga võidujooksmine on väsitav ning artistid pööravad järjest enam 

tähelepanu masinate välisele eksootikale. Mitte, et sisu selle võrra nõrgem oleks. Lihtsalt, 
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läbi steampunk kultuuriruumi filtri on tehnoloogilisi seikluseid selgem illustratiivselt 

visualiseerida. (What is Steampunk?) Ehkki steampunk fiktiivsus ei ole žanrina ühiselt 

sirgunud koos aurumasina ajastu põhilainega, saab seda poeetiliselt aurumasina ajastuga 

kõige otsesemalt siduda. Illustratiivsus ning väärtushinnangud on üksüheses suhtes ning 

steampunk kultuuriruumi kirjeldused hääldavad otseselt välja anarhismi aistinguid ning 

tehnoloogiaga seotud revolutsioonilisi plaane. Miks seda on oluline silmas pidada? 

Edaspidised tehnoloogiast küllased ajastud pakuvad ka visioone, kuidas masinates peitub 

iha haarata ühiskonna üle võimu. Utoopiliselt vaadeldes on masinate võimu haaramise 

protsess köitev ning etenduskunst võib mees pluss masin olukordades selliseid 

võimumänge enda kasuks ära kasutada. Fantaasiast saab dominant ning inimestel on 

tehnoloogiaga suhestumiseks jälle üks romantiline aspekt juures. (Grossman 2009) 

Näiteks, esimeste lendudega seotud katsetused on paelunud lokaalsel tehnoloogilise 

performance-kunsti maastikul teoseid, kus fantaasiarännak sai väljundi, kaasates 

loomeprotsessi masinaid, millele on iseloomulik rohkem väline esteetika trump, mitte 

niivõrd funktsíonaalne praktika. Siinkohal on märkimisväärne nullindate alguses 

alternatiivse suunana peale lennanud tehnoloogilise teatri tegemised Tartus, mille üks 

visionääre ning praktiseerijaid oli Andreas W. Tartust alguse saanud lavastuse protsessid 

on hoidnud mehe ja masina suhtluse variatsioone õhus ning nüüd, kümme aastat hiljem on 

tehnoloogilise etenduskunsti kaardile uuesti tulemine vägagi jõuline. Erik Alalooga ja 

Andreas W „Materjali vastupanu” keskendub konkreetselt materjalide käitumise 

muutustele erinevates protsessides. (Kanuti Gildi SAAL 2012)  

 

Aastal 2010 tegevuskunsti projekti raames valminud tehnoloogiline lavastus „Lenduri 

unenägu” hoidis sihikindlalt steampunk esteetikat. Eesti Kunstiakadeemia uue meedia ning 

tegevuskunsti magistrandid koostöös õppejõudude Erik Alalooga, Andreas W ning Hans 

Gunter Lock’iga lõid Polymeri Kultuuritehases erinevatest masin-esteetilistest kaadritest 

lavalise terviku, mis visualiseeris tehnoloogia mängulisust, kasutades viktoriaanlikule 

ajastule iseloomulike elemente. (Performachine 2010) Vanad kellad, gaasimaskid, 

lendurimütsid, prillid, kirjutusmasinad, erinevad ülekandesüsteemid ja muu dekoreeritud 

müra. Kõigest saab kõike ehitada - oluline on esteetika ja valikud. 

 

Praktiseeriva etenduskunstnikuna huvitavad mind samuti jõuülekanded, ise distantsilt 

hoogu andes. Tehnoloogilise etenduskunsti perspektiivist on tähendusrikas jälgida masina 

enda generatiivsust ja energia tekkimise/kadumise protsesse.  
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2.1. MEHE TÖÖ AURUMASINA AJASTUL 
 

Võrreldes protomasina ajastuga on aurumasina ajastul mehel võimaluste rohkus 

sekkumiseks/kõrvalt vaatamiseks suurem. Mees peab küll käivitama protsesse, kuid masin 

suudab juba esindada iseorganiseeruvamaid süsteeme. Siiski on performatiivne töö 

tegemine väga konkreetne: masin vajab meest, et funktsioneerida.  

 

Oluline on protsessis hetk, kus masin teeb soolo liikumist. See jätab inimesele aega 

generatiivseks vaatemänguks. Näiteks, kui vesi läheb katlas keema ning keemisel 

vallandunud aur paneb kineetilised protsessid liikuma. Mehe seisukohast on nüüd 

võimalus kõrvalt vaadelda animeeritud protsesse, mille ta ise käivitanud on. Iseliikuvad 

tehnoloogilised organismid saavad aurumasina ajastul esmakordselt tutvustust ning paneb 

mõtlema, mis tunde see mehes tekitada võiks. Kas tema osakaal vaatemängulisuses 

kahaneb? Kindlasti ei saa seda nii otseselt võtta, sest ilma kontrollija või käivitaja rollita ei 

saaks aktsioonid teostuda. Masina aspektist on vastutuse hulk suurenenud. Käivitavast 

jõust edasine jätkusuutlikus toimib jõuliselt tehnoloogia toimimisel. Masinate 

iseorganiseerumisvõimele aitaks kaasa sensorite olemasolu protsessides, kuid see pole 

iseloomulik veel aurumasina ajastule.  

 

Viktoriaanlik steampunk esteetika lisab industriaalset atmosfääri ning performatiivsed 

protsessid mõjuvad võrreldes protomasina ajastuga löövamalt, sest kindlamad 

tehnoloogilist masinat meenutavad välised tundemärgid on saavutatud. Masin kui 

monstrum, massiivne lööv üksus, omab esteetiliselt rohkem mõjuvõimu. Seda enam, et 

mehe füüsilised parameetrid on ajalooliselt enam-vähem sarnastesse piiridesse jäänud. 

 

Tehnoloogilis-romantilisest vaatenurgast on mehe ja masina suhe rohkem flirtiv. Kui 

protomasina ajastul domineeris pigem materjali käsitluse karm suhe läbi kire, siis 

aurumasina etapp annab mõlemale osapoolele mänguruumi. Põhjus-tagajärg-suhe ei ole nii 

otsene. Pigem võiks tegemist olla dialoogiga mehe ja masina korra vahel.   
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3. ELEKTRIMASINA AJASTU 
Aeg: 19.sajand kuni 1970. aasta 

 

Elektrimasina ajastul on luubi all masinad, mis saavad energiat vooluvõrgust. Samuti 

sisaldab ajastu analoogsignaali romantilist kirjeldust. Võimalusterohked ruumid on avatud. 

Elektri jõu avastamisega kasvas oluliselt nii ühiskondlike muutuste kui ka 

tehnilisesteetiliste muutuste kiirus. See pole omaette etapp inimese-masina suhte ajaloos 

mitte niivõrd seetõttu, et selle sündmusega oleks kaasnenud masina esteetilisi 

revolutsioone, kuid sellega kiireneb lausa hüppeliselt masina kaugenemine inimesest. 

Elektromagnet lubab viia sisse kiireid muudatusi ruumi praktiliselt nähtamatul viisil. 

Elektripirni kustumine ning süttimine pole sekundite küsimus, vaid toimib nupulülituse 

hetkega. Kui eelneva kahe ajastuga kaasneb põhilise juhtiva vahendina kang, siis 

elektrimasin tutvustab meile nuppu. Iseseisev masin on nüüd piisavalt võimas, et saada 

hakkama ka elegantselt kompaktsena ning härjalikult ähvardav väline suurus muutus 

mittevajalikuks. Elektrimasina ajastu tutvustab uusi mõisteid: mootor ja generaator. 

Põhiline eesmärk on edastada ja muuta elektrienergia mehhaaniliseks. (Flanagan 1986) 

Võrreldes protomasina ning aurumasina ajastuga on masina koreograafilisest liikumisest 

huviäratav tähelepanek, et süsteem saab toimida ringlevalt või lineaarselt.   

 

Elektrimasina ajastu toob kultuuriruumi tugevalt sisse audiovisuaalse analoog suuna. 

Analoogsignaal kui pidev ning katkematu vool. Signaali kujutatakse kokkuleppeliselt 

siinuse lainena, mis romantilises perspektiivis jätab lõputu kasvava/kahaneva lookleva 

mustri visualiseeringu. Raadio ning televisiooni süsteemid avasid inimese huvispektris 

uute võimaluste sfäärid ning sellega kasvas hüppeliselt elektrimasinate kasutus. Selline 

masinate kasvav osakaal pani aluse tarbimisele meelelahutuse perspektiivist. Otsest töö 

tegemist televiisori vaatamisest või raadio kuulamisest välja lugeda ei saa. Romantilisest 

vaatenurgast kaldub sõltuvussuhe rääkiva masina kasuks. Masin dikteerib ning kirjutab 

endale ise ette tööd. Ehkki näiliselt on masinast väljuv signaal mehe koostatud, ei kaota 

see suhte kui tarbimise seisukohalt masina domineerivat positsiooni. Signaal on kestev. 

See ei lõppe kui just inimene või tehniline eksimus seda ei lõpeta. Analoogsignaali saab 

võrrelda kirjutamise protsessiga, kordagi pliiatsit paberilt tõstamata. Või näiteks, 

vinüülplaadi süsteemiga, kus nõel loeb ja edastab kogu aeg informatsiooni kuni plaat on 

läbi. (Nomura 2007) 
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3.1. MEHE TÖÖ ELEKTRIMASINA AJASTUL 
 

Kui elektrimasina enda väljatöötamist tehases mitte arvesse võtta, siis tehnoloogiaga 

ametis oleva mehe panus protsessidesse ei ole enam nii füüsiliselt vaevanõudev võrreldes 

aurumasina või protomasina ajastuga. Mehe ja masina suhe distantseerub veelgi ning 

kunstilised võimalused laienevad. Näiteks, piisab mehel ainult nupulevajutus sooritada 

ning edasiste protsesside eest vastutab masin.  

 

Järjest tõusuteel on masinate animeerimisvõime ning mehel on üha rohkem infot, mida 

masina kaudu tarbida. Televisioon, raadio ning meediavõimalused avasid ajaliselt ning 

tegevuslikult vaba aja veetmise võimaluste meelelahutuse sfäärid ning tagasipöördumine 

ellu ilma audiovisuaalse kaaslaseta tunduks vägivaldne.  

 

Üle poole Eestis elavatest inimestest vaatab õhtuti mitu tundi telekat (Tasuja 2012). 

Üldiselt võib arenenud riikides tehtud uuringute põhjal väita, et tundide arv jääb ligikaudu 

4 kuni 5 tunni ümbrusesse (BLS American Time Use Survey, A.C. Nielsen Co. 2012). 

Rowena Mosher’i statistika väidab, et arenenud riikide elanikud kuulavad keskmiselt 2-3 

tundi muusikat päevas. See number ei ole kuigi hirmuäratav, kuid paneb siiski mõtlema, 

kuidas mees pluss masin suhe masina animeerimisprotsesside tõttu mehele järjest rohkem 

huvi pakkuvaks on muutunud. (Mosher 2012) 

 

Analoogsignaali arvesse võttes võib mehe koreograafilist liikumist romantilisest aspektist 

pidada siinuslaine kujuliseks. Kasvav/kahanev looklev laine on omane liikumise energia 

tekkimisele ja kadumisele. Energia on pidev, kuniks kestab orgaaniline elu kui süsteem.   

 

Tehnoloogilis-utoopilisest vaatenurgast leidub väiteid, et masinate võim hakkas arenema 

just elektrimasinate ajastul. Fantaasiarikas kujutelm, kuidas inimesed kaotasid oma 

tähtsust ainuvalitsejatena kultuuriruumis on siiski ennatlik, sest käivitaja rolli ei saa 

masinate enda kätte täielikult jätta. Alates elektrimasina ajastust on jäänud inimestele 

hirm, et masin suudab põhjustada neile füüsilisi kannatusi. Legendid suurtest ja ohtlikest 

konstruktsioonidest, mis hammustavad jäsemeid pole siiani kultuuriruumist kadunud. 

Vaadates helgema tuleviku suunas on õnnetused siiski vähetähtsad ning mees peaks 

nägema masinas sõbraliku partnerit. 
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Tehnoloogilis-romantilisest aspektist on mehe ja masina suhe veelgi pealiskaudselt 

flirtivam ning iseseisvus suureneb. Performatiivselt vaadeldes võiks masin juba ka üksi 

lavaruumis tegutseda ning artist saaks süsteemi kontrollida ka distantsilt. Põnev motiiv on 

vaadelda tehnoloogia generatiivseid protsesse etenduse kontekstis. Elektrooniline masina 

ajastu tutvustab sensorite sfääri, mis ideeliselt võtabki mehelt tegutsemise motiivid. Üks 

masinlik protsess suudab käivitada teise ning mees peab üha leidlikumalt tegutsema, et 

performatiivsetes toimingutes kaasarääkivust omada.  
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4. DIGITAALELEKTROONILINE AJASTU 
Aeg: 1970. aastate lõpp kuni tänapäev 

 

Digitaalelektrooniline ajastu on neljast masina ajastust kõige keerulisema struktuuriga. 

Tegu on alles käimasoleva protsessiga, kuid optimistlikud visioonid lubavad oletada, et see 

ei jää viimaseks tähtsaks perioodiks tehnoloogilistes ajastu süsteemides. Digitaalne sfäär 

on täielikult peidetud inimsilma haarde eest, selle toimemehhanismid asuvad virtuaalsel, 

mõttelisel ja kontseptuaalsel tasandil. Enam pole võimalik „visata pilk peale” jõu 

ülekannetele, mis oleks näpuga järge ajavale asjahuvilisele visuaalselt ning füüsiliselt 

jälgitavad. Tegemist on senini uusima ning keerukaima masina-ajastuga ning hoolimata 

ajalisest lähedusest ja kattuvusest olevikuga on digitaalelektroonilised süsteemid siiski 

argises mõttes mitte iseenesestmõistetavad vaid pigem fenomenoloogilised. 

 

Digitaalelektroonilise ajastu peatükis on väga oluline mainida ka küberpunk kultuuriruumi. 

Fantaasiarikas masinatest sõltuv ruum ja ennustused tulevikust, mida kunagi ei tulnud, 

visualiseerivad küberpunk ruumi kui masinatest üleküllastunud kaost. Tehnoloogiliselt 

väga arenenud ja staatilises reaalsuses eluliselt väga madal keskkond keskendub lugude 

jutustamises tehisintellektide tegutsemisele ning kultuuriruumilisele 

häkkimisprotsessidele. Elust võõrandumine ning masinliku elukauguse romantiseerimine 

visualiseerib väga elavalt ajastut, milles digitaalelektroonilise tehnoloogia osakaal võidab 

inimeseks olemist. Teisisõnu on ajastu iseärasused jõudnud punkti, kus masin lööb 

tähenduslikult meest. (Collective Cyberpunk Community Forums) Küberpunk esteetikast 

lähtudes kasutan kasutatud viitena süsteemi, mis on otse „allikast” ehk küberpungi 

foorumid. Igasugune katse küberpunki akademiseerida või teoretiseerida kaotab selle 

esmase võlu. 

 

Masinlikust aspektist on digitaalelektroonilise ajastu põhiliseks keskkonnaks arvuti -> 

internet. Ühisesse võrku koondunud elu. Võrk võrgus kui fraktaalsus. Kõik, mis 

elektroonilise masina ajastul seisis eraldi on nüüd leidnud ühise platvormi. Televisioon, 

filmid, muusika, telefon, kommunikatsioon ja palju muud on kasutajale kompaktse pakina 

kättesaadav. (Olsson 2013) 
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Igasugust lavastatud lugu ajendab soov resoneeruda reaalsusega, kus arenevad edasi ka loo 

tehnoloogilised komponendid. Digitaalne on õhulossi detailplaneering, mis materialiseerub 

arvutis ning internet on õhulossi detailplaneering koos inimestega. Arvuti on koht, mis 

võimaldab kõigil lülituda sellesse ühisalasse. Digitaalse olemus on tõlkimine kuid see, 

milleni digitaalne sfäär ei küündi, on seletused kõigi ülejäänu kohta. Digitaalne on oma 

lõpmatuna näivas sünteesis tautoloogiline, mitte generatiivne.  

 

Keegi ei kahtle, et arvuti on tehisobjekt, aga mõte, mida see kannab on oma täielikus 

kaardistatuses veelgi tehislikum. Digitaalne on puhas abstraktsioon, ümbritsetuna vaid 

sümboolsest loobub substantsiaalsest ja kohaspetsiifilisest, varemseotust ning 

traditsioonilisest. Digitaalne seob end ka sellega, mis on abstraktsiooni enne digitaalset 

kandnud, maskeerudes tuttavate ja vahetute tehnoloogiate rüüsse. Selline maskeraad jääb 

sisuliselt ainult viiteks möödunule, jätmaks muljet näilisest sidususest, sest tegelikult on 

uue, digitaalse tehnoloogia autonoomsus täielik. Vana tehnoloogia mõistmine pakub uue 

tehnoloogia poolt tutvustatud nihke mõistmiseks suhestumispunkti, vähendades viimase 

pakutud illusiooni efekti. (Aasamets 2013) 

 

Iga tehnoloogia lõpliku suhte reaalsusega määrab resolutsioon. Tehnoloogilis-romantilisest 

aspektist on digitaalelektrooniline ajastu loonud soodsa pinnase masinate omavahelisele 

suhtlusele. Koodi alusel saavad arvutis kokku interaktiivsed audiovisuaalsed lahendused, 

mis võimaldavad multifunktsionaalselt ühte mahamängijat maksimaalselt kasutada.  

 

Tehnoloogiat tuleks näidata sellena, mis ta on. Digitaalne kasutab reaalsuse vahendeid 

reaalsuse väiksemate või vähemdetailsete mudelite loomiseks. Hinnates neid mudeleid 

sellena, mis nad on, nautides illusiooni võlu reservatsioonidega ning õpetades seda 

vahetegemist ka vastuvõtlikule inimesele. Selleks, et oleks vähem põhjust karta halli 

homset. (Ibid.) 
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4.1. MEHE TÖÖ DIGITAALELEKTROONILISEL AJASTUL 
 

Antud tekstirännak on jõudnud inimese ja masina vaatenurgast näiliselt kõige sõltuvama 

tasemeni, sest üha enam vajab ühiskond toimimiseks tehnoloogilisi „vidinaid” ehk „müra”. 

Võrreldes eelnevate ajastutega on mehe ja masina suhe kärsitum sest tehnoloogia poolt 

tutvustatud info hulk ja kiirus on tekitanud kohese tunde informatsiooni, eseme või 

tulemuse kättesaadavusest. Harmoonilisus on jäänud tahaplaanile ning inimene leiab 

masinate vigades süüdi olevat masinat ennast. Romantilisest aspektist on mehe ja masina 

suhe pealiskaudsem just vastaspoole iseenesest võtmise tõttu. 

 

Masin vajab tänapäeva puutetundlikus maailmas illustratiivsest perspektiivist 

käivitumiseks kõigest silitust. Eelmistele proto-, auru- ja elektrimasina ajastutele omane 

füüsiline aktiivsus ja protsessides sisalduv raske töö motiivid on lahkunud lavalt ning 

valitseb kliiniline keskkond. Kas masin vajab veel enda kõrvale meest? Performatiivsetes 

protsessides on masinlikel tegevustel üha enam võimalusi ruumiga 

mängimiseks/visuaalselt leidlike lahenduste esile kutsumiseks. Kas mees saab tunda ennast 

kontrollija/käivitaja rollis kui sensoritele üles ehitatud lahendused suudaksid asendada 

elusorganismi käivitavat funktsiooni? Romantilisest perspektiivist võiks masin veel meest 

enda kõrvale soovida, kuid tegevuslikult on animeeritud aktsioonidel iseseisev toimimise 

võlu. Võrreldes eelnevate ajastutega on suhe taandunud rohkem pealtvaataja (kui inimese) 

ning aktiivse osapoole (kui tehnoloogia) formaati. 

 

Digitaalkultuuriruumis orienteerumiseks vajaliku platvormi määrab eelkõige selles 

toimimine. Marc Prensky eristab manifestatiivses kirjatöös „Digital Natives, Digital 

Immigrants” (digitaalsuses kohalikud, digitaalsuses immigrandid) generatsioonide 

erinevusi ning sellest lähtuvalt küberruumis hakkama saamist. Ajaliinil on kahte gruppi 

eristavaks piiriks kokkuleppeliselt aasta 1985, milles hiljem sündinutel on võime kohaneda 

muutustega kiiremini kui varem sündinud inimestel. Digital Native generatsioonile on 

omane internetis vaba liikumine, vahetu informatsiooni kättesaadavuse loogika, oskus 

toime tulla kõige uuega, info massiivsuses orienteerumine ning enda jaoks olulise 

selekteerimine. Digital Immigrant generatsioonile on poeetilisest aspektist vaadates 

omane, nagu mittekohalikule ikka, kerge aktsent. Digital immigrant grupi jaoks on 

küberruumis toimuvad muutused raskemini omaks võetavad ning sellest ka pidev 
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mahajäämine hetkest. Digitaalses ruumis hästi orienteerujate ning mitte hästi orienteerujate 

suurimaks probleemiks on küsimus, kes peaks keda õpetama. Kui vanemad nooremaid siis, 

millise sõnavaraga ja milline oleks esteetiline elutarkuse vaatenurk. (Prensky 2001) 

Masina vaatenurgast on see protsess igati kasulik, sest kogu probleemi püstitus keerleb 

tehnoloogia ümber. 

 

Ühiskondlikud muutused on teinud masinatest meile eluliselt olulised partnerid. Nad on 

olnud meiega kõikvõimalikes olukordades ja kogu aeg. Küberpunk fantastikale toetudes 

on meil käes ka tulevik mida kunagi ei tulnud. Kas see on romantilisest aspektist masinate 

teene? Näiteks lendavad autod või mehe enda soov lennata? Leviteerimise soov jääb veel 

ootama järgmiseid tehnoloogilisi ajastuid. Praegu eksisteerivad mees pluss masin hetkes, 

kus kõik on praeguste normide kohaselt võimalik.  
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5. TEHNOLOOGIALE INIMLIKE VÄÄRTUSTE OMISTAMINE 
 

Inimestel on võime näha ennast ja teisi erinevates äratuntavates olukordades. Näiteks, 

romantiliselt unistav tegevus või pilvede vaatamine on väga ilmekas leidmaks 

abstraktsuses seoseid. Sarnasest aspektist lähtudes näeb mees tehnoloogilistes 

protseduurides inimlike žeste. Lambipirni süttimist saab võrrelda ärkamisega/silmade 

avamisega, lambipirni kustumist magama jäämisega ning tulede vilkumist silmade 

pilgutamisega.  

 

Praktiseeriva kunstnikuna meeldib mulle näha tehnoloogias seoseid, mida pakub 

inimestele omane suhete süsteem. Näiteks, elades erinevates riikides/linnades on mind 

elulooliselt saatnud teleriekraan kui kaitseingel. Uude kohta kolides, ilmub salapäraselt 

maja ette skulpturaalselt ka telekas. Pole oluline, kas ta isegi töötab, kuid märgiliselt on ta 

kohal ning hoiab tehnoloogilis-romantilisest aspektist tegemistel silma peal. Siiani on 

selline ekraan pluss mees suhe olnud turvaliselt edasiviiv ja inspireeriv. 

 

Abstraheerimisvõime on romantilisest aspektist inimesele väga omane. Näiteks 

videokunstis: kui vähese piksli kombinatsiooniga resolutsioon võimaldaks ekraanil olevale 

liikuvale pildile tähendust omistada? Pakun, et piisab kahest liikuvast täpist, et tunda ära 

dialoog või suhe. Kahe objekti/karakteri vahel on tehnoloogilis-romantilise prisma läbi 

vaadeldes alati ühendus ehkki realistlikust aspektist võib olla tegemist juhuslikkuse alusel 

liikuvate punktidega. Kahest karakterist vähemuse suunas liikudes saame veel genereerida 

soolo töö, figureerimas üks punkt, kuid romantilisest aspektist pole see enam nii 

põhjendatud, vaid pigem atmosfääri meelevaldne. 

 

Masinlik generatiivsus on võimeline tekitama inimeses kergesti ka empaatia võimet. 

Lavastuslikus mõttes on ülekohtused situatsioonid väga mänguliselt nauditavad ning 

uskumus, et tehnoloogilised masinad on kokkuleppeliselt hingetud, paneb inimesi seniseid 

väärtuseid ümber hindama. Kui pesumasina trumlisse panna telliskivi ning jälgida, kuidas 

masin ise tsentrifuugi jõul ennast algosadeks hävitab, siis inimlikust väärtuse aspektist 

saab seda kindlasti vaadelda kui empaatiavõimelist mängulist ülekohtust protsessi. 
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Samuti on empaatilisest vaatenurgast jälgitav masinate vaheline üksteisest üle 

võimutsemine. 2011. aasta novembris tegin Helsinkis helietenduse, milles üks tegelane oli 

kõlar, kelle külge oli asetatud küpsetuspaber, mille küljes oli omakorda veel mikrofon. 

Impulssi andes hakkas õhuline küpsetuspaber vibreerima ning mikrofon võimendas seda 

helimaastiku. Kuna kõlarist väljuvad helilained panid paberilehe omakorda liikuma, siis 

sai mikrofon karakterina sellest hoogu juurde ning algas kõlari ja mikrofoni vaheline 

mürarikas dialoog. Võimuvõitlus ei saanud lõppeda enne, kui väljakannatamatud helid 

sundisid kas publiku saalist lahkuma või süsteem pidi sulgema. (Hütt 2011) 

 

Sarnaselt minu mikrofoni ja kõlari dialoogi teosele, on tehnoloogilise kunsti sfääris 

subkultuurina populaarne circuit bending liikumine ehk vooluringi painutamine. Enamasti 

madala voolupinge all töötavad skeemid ühendatakse kokku nii, et süsteem hakkaks ise 

ennast looma, saavutades nii uusi helisid/seoseid. (Ghazala) Circuit bending loomingule 

on omane pigem lihtsate elektrooniliste skeemide ümberkorraldamine ning sellega seoses 

tekivad prognoosimatud helimustrid. Tehnoloogilis-romantilisest seisukohast on 

vooluringi painutamise protsess vaadeldav kui süsteem, mis sööb oma saba.  

 

Poeetilisest vaatenurgast usun, et tänapäeva tehnoloogiliste lahenduste puhul on oluline 

sõbralik väljanägemine. Siis ei karda inimesed masinaid ning tehnoloogia poolne hirmu 

tekitav aeg peaks olema industriaalsete katsetuste perioodiga läbi. Tänapäeva masinad 

näevad välja ning funktsioneerivad pigem rahumeelselt ja heatahtlikult. Sõbraliku aspekti 

silmas pidades võibki väita, et tehnoloogiale inimlike väärtuste omistamine on muutumas 

järjest loogilisemaks, sest masinate areng, disain ja funktsionaalsus on muutunud üha 

arusaadavamaks.  
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6. KATKINE TEHNOLOOGIA  
 

Eksimine on inimlik ja human failure (inimlik eksimus) on üks oodatuim edasiviiv 

energia. Masinatelt esmapilgul inimesed eksimist ei oota. Tundub loogiline arvata, et 

masin suudab jätkata iseloomulike protsesse sellisena nagu ta disainitud on. Eksimused 

hakkavad aga lavastuslikust aspektist uusi huvitavaid seoseid looma.  

 

Mees ja masin harmoonias on iseenesest mõistetavaks muutunud vastastikune toetus. Mida 

ei suuda mees, selles domineerib masin (näiteks, kiired ja täpsed kalkulatsioonid). 

Siinkohal saab mees masinale kasulik olla eelkõige käivitaja, olukorra kontrollija ning 

dramaturgilise käitumise perspektiivist. Kui protsessid jõuavad nihke/vea genereerimise 

esteetika sfääri, hakkab pilt teise nurga alt huvitav paistma. Vea/errori tutvustamine 

väärtusena on kokkuleppeliselt kaasaegsele kultuuriruumile omane ning enam ammu pole 

emotsionaalse sõnavara piirideks „hea või halb” kriteeriumid. (Mäki 2012) 

 

Multichannel kunstnik Kiwal on audiovisuaalne kunstiteos „Burned alive” (Kiwa 2012), 

kus toimub mikrofoni põlemise protsess. Mikrofon on statiivi peal ja ühendatud 

helivõimenduse võrku ning romantiliselt vaevlev efekt, mis saadab hävitusprotsessi paneb 

vaataja mikrofoni läbielamisele südamest kaasa tundma. Väga kõnetav ja meeldejääv 

protsess, mis paneb mind üha uuesti materjali vastupanu ning vea esteetika protsessidele 

mõtlema. 

 

Katkise tehnoloogia üks lavastuslike kõrvallülisid on funktsioon random (juhuslik). 

Random käskluse peale hakkab masin süsteemisisestest valikutest variatsioone 

genereerima ning mees saab antud protsessist kõrvale astuda lootuses, et juhuslikkus aitab 

planeeritud kaadrile kaasa. Random käskluse teeb aga ligitõmbavaks see, et valik ei ole 

kunagi korduv ning samas võib tulla vähemalt kümme korda ühte sama objekti või 

abstraktsiooni uuesti. Korrapärasuse aisting mehes sooviks juhuslikkuses mingit korda 

näha, kuid see ei oleks enam random funktsioon. Lineaarne kord on kadunud. Järele jääb 

sõltumatu lineaarsus. Kordumatu. 

 

Praktiseeriva kunstnikuna meeldib mulle teha tehnoloogilis-romantilisi katsetusi, kus 

videoprojektor, mille lambipirn elab oma viimast tundi, näitab visuaale. Inimesed saavad 
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saalis olles tajuda, kuidas pilt järjest värvidest tuhmub ning võbelev pilt kaob enne kui 

videomeedium on lõpetanud. Puuduva füüsilise inimkeha ainetel vajaks mainimist 

igasugune ennast hävitav või hingetuna lõppev protsess. Väga huvitav on elada kaasa 

asjadele, mis ennast superstaarilikult impulsiivselt hävitavad. Ma arvan, et see aisting on 

inimestes endis ka olemas: küsida endalt Samuel Becketi kombel, „mis saab edasi kui kõik 

on põrmu varisenud?” või „mis tuleb peale mittemidagit?” (Beckett 1950–1952). 

Filosoofilisest rännakust hoidudes võib inimene selle tunde endas alustuseks ära tunda 

ning näha ennasthävitava tunde ühte võimaliku visualiseeringut masinates, kes on 

lavaruumi asetatud selleks, et viga/errorit genereerida.   

 

Masina eksimus toob inimeses tavaliselt kaasa segaduse ning platvormitu tunde. Peaks ju 

masin olema see, kes täidab etteantud käskluseid perfektselt, sest funktsioonipõhisus on 

esmane. Eksiv tehnoloogia produtseerib midagi, mida me pole tõenäoliselt varem kuulnud 

ega näinud. Juhuslikkusest saab väärtus, vea esteetikast unikaalne väljund.  
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7. MÕTTEID MASINAST GILLES DELEUZE´I JA FÉLIX 
GUATTARI KÄSITLUSES  
 

Läbi ajaloo on mehe ja masina vahel eksisteerinud tähtsuse jaotuse probleem. Masin on 

pidanud ennast tundma pidevalt teisejärgulisena. Mees on alati enne masinat.  

 

Deleuze ja Guattari sõnastavad kirjatöös „Anti Oidipus”, et kõige toimiva taga on masinlik 

energia. Masin mehe sees otsustab, milliseid valikuid tuleks langetada. Minu seisukohast 

on masinat kõikjal tajumine väga fantaasiarikas, mis selgitab, et masinate toimimine ei 

olegi ainult käepikenduse otstarbel oluline. Käepikendus kui protsesside lihtsustamine on 

realistlikust aspektist selgesti tajutav ning sellele lisandub Deleuze´i ja Guattari mõtete läbi 

fraktaalsuse mõõde, et ühe masina käepikendus on teine masin.  

 

Mille poolest erineb Deleuze’i ja Guattari masina mõistmine teaduslikust definitsioonist? 

Nende käsitluse järgi on masin keha ilma organiteta ning saab eksisteerida erinevates 

süsteemides, vastavalt kontekstile. „Anti Oidipuse” tekstides sõnastavad Deleuze ja 

Guattari masina programmi tööpõhimõtet ning lisavad, et masina käsitlus on teinud läbi 

metamorfoosi. Nende mõtetes väljendub masina kontseptsioon laiemalt tervikut silmas 

pidades. Ei ole enam mees või loodus või tehnoloogia: fragmente saab võtta masin kui 

kogu süsteem. (Deleuze, Guattari 2004) 

 

Eraldi vajaks masinate alaliigitusest välja toomist ihade masin, mis on üks masinasüsteem 

sotsiaalse masinasüsteemi kõrval ning mis paneb inimesed millegi järgi püüdlema. See ei 

käi eriti kokku masina senise käsitlusega käesolevas kirjatöös, sellepärast ei lasku ihade 

masina sügavamasse analüüsi, kuid vaatenurkade paljususe printsiibist lähtudes on oluline 

tõdeda, kuidas masina mõiste veel kasutust leiab. (Raunig 2005) 

 

Ajaloolisest aspektist võib tõdeda, et iha või siis objektiivsemalt vajadus mehe ja masina 

suhtluses on esindatud ikka ja jälle teineteise poole pöördumiste kujul. Seda mõtet läbi 

Deleuze´i ja Guattari filtri vaadates, kohtuvad kaks ideed ning ihade masina toimimine 

saab reaalselt esindatud.  
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Samuti on eraldi alajaotusena märkimist väärt Deleuze´i ja Guattari mõte abstraktsest 

masinast. Abstraktne masin on seal kus kõik juhtub. Masinlikuks saab seda käitumist 

nimetada kuna see on korduv. Samas liigis olendid/objektid käituvad rütmistatult teatud 

etappidel paratamatult sarnaselt. Nii nagu masinale on omane korrapärasus nii on seda 

võimalik ka vaadelda. (O’Sullivan 2010) 

 

Deleuze ja Guattari ütlevad ka, et masinat saab käsitleda kui süsteemide katkestust või 

errorit. Inimene koosneb ise väikestest masinlikest protsessidest. Näiteks, iga organ 

esindab eraldi masinat. Realistlikust aspektist küllaltki vastuoluline, sest masina enda 

kontseptsioon kehtib Deleuze´i ja Guattari sõnastuses kui keha ilma organiteta. 

Fraktaalsuse aste on väga tugev. Ei ole algus ega lõpp-punkti. Igale masinlikule protsessile 

järgneb midagi ja eelnes ka. (Raunig 2005) 
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8. TÖÖ PRAKTILINE KIRJELDUS 
	  
Koht: Kanuti Gildi SAALi keldrisaal 

Aeg: 6-31 mai 2013  

Žanriline määratlus: performance / labor / tekstinurk / teater / diskussioon 

 

Esimene nädal: Protomasina ajastu  

Ehitada ja remiksida lihtsaid konstruktsioone, mis visualiseeriks mehe ja tehnoloogia suhet 

elektri- ja aurujõul töötavate masinate eel.  

 

Vokk - > sequencer/rütmimasin.  

Vokk kui algeliste jõuülekannete esindaja saab protomasina nädala eksperimendis uue 

väljundi ning leiab kasutust kui audiovisuaalne objekt. Juurde on lisatud võrdsete 

vahedega puidust kõrgendike konstruktsioon, mis käib vastu metalset keelt, tekitades nii 

rütmiseeritud helimaastiku ning ringlevast liikumisest tekkiv kordus viib jälgija ajastule 

omasesse transi kui järjepidevuse seisundisse. 

 

Tule tegemine -> error 

Generatiivsete protsesside kategoorias on luubi all tule tegemise protsess. Hõõrdejõud loob 

ja hõõrdumine ka hävitab. Masinatele inimlike väärtuste omistamise aspektist on paeluv 

jälgida, kuidas peale leegi tekkimist tule tegemise aparaat ei peatu, vaid jätkab 

süstematiseeritud liikumist, hävitades end ise oma protsessi tõttu. Romantiline ning 

kangelaslik žest, kuidas narratiiv saab oluliseks ning vaatajates tekib empaatia, masinas 

agoonia.  

 

Kõrvaltvaataja pilk 

Ettekanne teemal „Mehe ja masina suhted protomasina ajastul” kirjeldab osapoolte 

(inimene ja tehnoloogia) kokkuleppeid väljaspool performatiivset sfääri. Mõtteid, kuidas 

kadus energia/kuidas tekkis energia tuues näiteid argireaalsusest.  
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Koreograafiline selgitus 

Keha liikumise teel edastatav lühivorm, mis väljendaks aurumasina ajastule iseloomuliku 

energia panust, füüsilist pingutust ning objektidega suhestumist. 

Koreograafiline selgitus on samuti nädala jooksul välja töötatud, arvestades ajastu 

omadusi. 

 

Üks lugu 

Helimaastik/heliteos, mis on välja töötatud nädala jooksul. Oluline on silmas pidada 

taaskord ajastule iseloomulike jooni, mis väljenduksid helikeeleliselt.  

 

Teine nädal: Aurumasina ajastu 

Ehitada ja remiksida konstruktsioone, mis annaks ülevaate mehe ja masina koostööst 

aurujõudu propageerivas ajastus. 

 

Vahejuhtum vilistavate veekeetjatega 

Tehnoloogilise performance kunsti vaatenurgast on generatiivsusel väga tähtis roll. 

Veekeetjate lavastamise puhul huvitab mind areng ning pingestatuse väljamängimine See, 

kui kaua kannud keema lähevad, peaks olema dramaturgiliselt balansis selle lavastuse 

poolega, mida kannud peale keema minekut edasi tegema hakkavad. Heliliselt moodustub 

kõrgsageduste sfäär. Visuaalselt kaasahaarav dialoog mehe ja auravate veekeetjate vahel. 

Vilistavad veekeetjad on ümber ehitatud ning helikõrgust saab kontrollida puhkpillile 

omaselt kattes või vabastades tühimike kannul. 

 

Kõrvaltvaataja pilk 

Ettekanne teemal “Mehe ja masina suhted aurumasina ajastul” kirjeldab inimene ja 

tehnoloogia kokkuleppeid väljaspool performatiivset sfääri. Mõtteid, kuidas kadus 

energia/kuidas tekkis energia, tuues näiteid argireaalsusest.  

 

Koreograafiline selgitus 

Keha liikumise teel edastatav lühivorm, mis väljendaks aurumasina ajastule iseloomuliku 

energia panust, füüsilist pingutust ning objektidega suhestumist. 

Koreograafiline selgitus on samuti nädala jooksul välja töötatud, arvestades ajastu 

omadusi. 
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Üks lugu 

Helimaastik/heliteos, mis on välja töötatud nädala jooksul. Oluline on silmas pidada 

taaskord ajastule iseloomulike jooni, mis väljenduksid helikeeleliselt.  

 

Kolmas nädal: elektrimasina ajastu 

Ehitada ja remiksida konstruktsioone, mis annaksid ülevaate mehe ja masina koostööst 

elektrit tarbivate masinate süsteemis ning väärtustaksid analoog signaali läbi romantilise 

prisma. 

 

Iseehitatud vinüülplaadimängija süsteem 

Mootor töötab, vinüülplaat keerleb vastava kiirusega. Helilaine püüdmiseks ning 

edastamiseks on vajalik mehe poolne performatiivne käitumine süsteemis, et mehe käe 

külge on kinnitatud plaadimängija nõel, mis ühendub helisüsteemi võimu. Mehe hästi 

balansseeritud liikumisest tuleb kuuldavale hüpnootiline helimaastik, milles on nii 

äratuntavat meloodiat kui ka vea/nihke esteetikale omast müra. Kui tehnoloogia ise 

lisarikkeid ei põhjusta, siis on kõik mehe kätes. Seda otseses tähenduses, sest käe 

stabiilsusest sõltub helikvaliteet ning meloodiline rännak.  

 

Kõrvaltvaataja pilk 

Ettekanne teemal “Mehe ja masina suhted elektrimasina ajastul” kirjeldab inimene ja 

tehnoloogia kokkuleppeid väljaspool performatiivset sfääri. Mõtteid, kuidas kadus 

energia/kuidas tekkis energia, tuues näiteid argireaalsusest. Mõtteid, milline tähendus on 

analoogsignaalil kui pidevalt jätkuval protsessil ning siinus laine romantilisel 

visualisatsioonil. 

 

Koreograafiline selgitus 

Keha liikumise teel edastatav visualisatsioon, mis väljendab elektri ajastule iseloomuliku 

energia panust, füüsilist pingutust ning objektidega suhestumist. 

Koreograafiline selgitus on samuti nädala jooksul välja töötatud, arvestades ajastu 

omadusi. Elektrimasina ajastule on mehe panuse suhtes omane rohkem flirtiv ja mitte nii 

kirglik füüsiline panus ning sellest ka liikumise loogika ülesehitus lähtub. 
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Üks lugu 

Helimaastik/heliteos, mis on välja töötatud nädala jooksul. Oluline on silmas pidada 

elektrimasina ajastule iseloomulike jooni, mis väljenduvad helikeeleliselt. Elektrimasina 

ajastul saab lisada helimängulisusesse siinuslaine variatsioone, mis väljenduvad heli 

ruumilisuses.  

 

Neljas nädal: digitaalelektrooniline ajastu 

Nagu tavaks on saanud eelmistel nädalatel nii ka sellel korral püsib fookuses ehitada ja 

remiksida konstruktsioone, mis annaksid ülevaate mehe ja masina koostööst. 

Digitaalelektrooniline ajastu tutvustab suhet kõige kaasaegsemas võtmes ning ilmneb 

omapärasid, kuidas mees ja masin on kõige vastuolulisemas suhtes. Harmoonia on vajalik, 

sest ambitsioonid on kasvanud mitte praktiline väärtus. 

 

Iseliikuv tolmuimeja 

Tehnoloogiale inimlike väärtuste omamise aspektist on ruumis liikvel robot tolmuimeja, 

kes askeldab oma radu pidi ning mehel jääb üle seda vaatemängu kõrvalt nautida. Töö 

saab tehtud ning tekib ühendus kus mees saaks samal ajal veel teiste masinatega 

toiminguid sooritada. Enam ei ole vajalik omada samm sammult jälgitavat kontrolli. Masin 

on mehele kasulik ja ruumi loomise esteetikast avaneb uus vaatemänguline seos. Robotit 

on täiustatud disaini osas nii, et inimesega samastamise efekt ning tunnete tekitamine 

liikumise perspektiivist oleks vaatajatele lihtsamini tajutav. 

 

Tehnoloogiale inimlike väärtuste omistamise aktsioon linnaruumis 

Aktsiooni põhiline eesmärk on muuta märkamatult linnaruumis asuvad elektrikilbid, 

valgusfooride lülitussüsteemid, parkimisautomaadid, elektroonliselt avanevad kaubamaja 

klaasuksed ja palju muud inimlikuma väljanägemise suunas. Kõige efektiivsem tee selleni 

on minu visioonis lisada masinatele silmad. Sarnane väljanägemise aspekt on visuaalselt 

kõige kiiremini omaksvõetav ning inimesed näevad siis linnaruumis liikudes juhtumeid, 

kus masinad justkui oleksid nendega rohkem ühel tasemel ja näeksid poeetiliselt kuidas 

inimesed tegutsevad. Aktsioon on sõbraliku žestiga ning peaks inimesi panema mõtlema 

pigem sellele kui palju mehe ja masina harmoonia neile elulooliselt korda läheb ning kui 

palju on masinad nende igapäeva toimingutega seotud. Teisest küljest võib näha 

masinatele silmade lisamises ka fantaasiaküllast seiklust, kuidas masinad saavad mehe 

sarnaseks ning sellega kaotab mees oma positsiooni ja tähtsust ühiskonnas. Jääb küsimus, 
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kas masin suudaks asendada inimest või mehe seisukohalt, kas mees suudaks armastada 

robotit? 

 

Kõrvaltvaataja pilk 

Ettekanne teemal “Mehe ja masina suhted digitaalelektroonilisel ajastul” kirjeldab inimene 

ja tehnoloogia kokkuleppeid väljaspool performatiivset sfääri. Mõtteid, kuidas kadus 

energia/kuidas tekkis energia, tuues näiteid argireaalsusest. Mõtteid, milliseks on 

muutunud mehe käitumine, milliseks masina. Kas suhtes on veel füüsilise panuse kirge või 

on tegemist poeetiliselt ärahellitatud kooslusega? 

 

Koreograafiline selgitus 

Keha liikumise teel edastatav visualisatioon, mis väljendab digitaalelektroonilisele ajastule 

iseloomuliku energia panust, füüsilist pingutust ning objektidega suhestumist. 

Koreograafiline motiiv koosneb nädala jooksul välja töötatud mõtetest, arvestades ajastu 

iseärasusi. Digitaalelektroonilisele ajastule on omane mehe vaatenurgast lähtuvalt pigem 

silitav žest, mis väljendub eelkõige puutetundlike seadete kaasamises elu igapäevasesse 

rütmi. Sellest lähtub ka koreograafiline süsteem. Emotsionaalselt lisandub kõike jagamise 

ning võimaluste omamise tunnetus. Kõik on võimalik ning ambitsioonid lõputud. Kas ka 

selle võrra on energia kasv suurem või kõikvõimalikkusega kaasneb pigem emotsioonitus?  

 

Üks lugu 

Helimaastik/heliteos, mis on välja töötatud nädala jooksul. Oluline on silmas pidada 

digitaal ajastule iseloomulike jooni, mis väljenduvad helikeeleliselt. Minu visioonis on 

digitaalsele sfäärile omane võimalusterohkus, kuid kumama jääb kliiniline ja 

distantseerunud suhe instrumentidega loodud heliteostest. Digitaalne kultuuriruum on 

toonud jõuliselt tagasi muusika koostegemise keskkonnad, mis on oma olemuselt küll 

virtuaalsed ja möödunud ajastute helisid remiksivad, kuid see ei kahanda muusika 

loomingulist väärtust.  
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KOKKUVÕTE 
 

Tekstirännak „Tehnoloogilise performeri abimees ehk pilguheit mees ja masin sfääridesse” 

jõuab välja hetke, kus kirjeldatakse harmoonilist mehe ja masina vahelist koostööd. 

Hüpoteetiliselt püstitatud mõttekäik mehe ja masina suhete jahtumisest ajaliinil on 

tõestatud. Kirest on saanud võimaluste paljususte tõttu jahedamalt flirtiv suhe, sest kõik 

tundub kokkuleppeliselt võimalik.  

 

Oluline osa on selles töös on kunstiteosel. Kuu pikkune eksperiment labor, milles võtsin 

fookusesse iga nädal ühe kindla tehnoloogilise ajastu. Esimene nädal algas protomasina 

ajastuga ning viimaseks jäi digitaalelektrooniline masin. Kord nädalas olid uksed avatud 

pealtvaatajatele ning ma esitasin nädala jooksul genereeritud mees pluss masin suhtluse 

remiksi tehnoloogilisest aspektist ja vastavalt ajastu iseärasustele ühte koreograafilist 

süsteemi. Lisaks sellele oli iga nädal kaasatud ka külalis performer/mõtleja, kes tutvustas 

ajastu iseärasusi vastavalt oma visioonile. Selline lähenemine, tants pluss performance 

pluss muusika pluss diskussioon, hoiavad mõttete spektri mehe ja masina suhtlusest 

piisavalt avara. 

 

Masina seisukohast on toimunud areng mõistvuse ning koostöö lihtsuse suunas. Algelistest 

tehnoloogilistest struktuuridest protomasina ajastul, mis olid oma ülesehituselt lihtsad, 

kuid füüsiliselt paljunõudvad, moodustus baas, millega mees ja masin teineteise usaldust 

toimijatena võitsid. Edasine aurumasina ajastu tõi protsessidesse keerukamaid elemente 

ning masin saavutas esmakordselt animeeritud iseseisvuse. Mehe roll säilis 

kontrollija/käivitajana ning suhetes toimis teineteise mõistmine ja usaldus. Elektrimasina 

ajastu avardas masinate toimemehhanismide spektrit veelgi ning lisaks audiovisuaalse 

sfääri rikastamisele mängis elektrimasina ajastus olulist rolli ka analoog-romantika. 

Siinuslaine kui pidev looklevus andis masina tööprotsessidele jätkusuutlikust ning 

võimaldas mehel performatiivsest aspektist muule kui kontrollile keskenduda. Viimase 

olulise tehnoloogilise ajastuna jõudis kaardile digitaalelektroonilise masina ajastu, mis 

tutvustas mehele digitaalkultuuriruumi ning interneti võimaluste avarust. Manipuleeritavad 

väljundid audiovisuaalsest ja kommunikatsiooni aspektist kolisid ühte kokkuleppelisse 

ruumi ning mehe võimalused süsteemidega opereerida kasvasid oluliselt. Milliseks on 

arenenud mehe panus koostöös mees ja masin sfääris? Füüsilises mõttes on mees ja masin 

igapäeva tegevuses väga lähedalt seotud, kuid väidan, et suhted on jahedamad just 
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võimaluste rohkuse tõttu. Samuti võib tõdeda, et mees on muutunud masinasüsteemist 

sõltuvaks ning vajab igapäevaseks eluks tihedat ühendust. Tehnoloogia kirjutaks justkui 

endale ise uusi eesmärke ette. 

 

Ajastute iseärastuste kõrvalt on haarav jälgida tehnoloogilis-romantilises nurga alt, kuidas 

mees omistab masinatele inimlike väärtuseid. Empaatiavõime tunnetus läbi 

animeerimisprotsesside on minu hinnangu kohaselt väga iseloomulik tehnoloogilisele 

performance-kunstile.  
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RÉSUMÉ 

TECHNOLOGICAL PERFORMER HELPER: ENTER THE MAN AND MACHINE 

SPHERES 

 

The name of this master thesis is “Technological Performer Helper: Enter the Man and 

Machine Spheres”. The main focus is to visualise and investigate how the relation between 

man and machine has been changing throughout the history. Machine is the main partner 

for a man in performing space and can be defined as an extension of human activities. 

Technology helps to make processes much more easier and my work is pointing out how 

the systems work from both sides.  

 

Written work consists of four different technological eras: proto machine, (as first simple 

constructions) steam machine, electronic machine and digital electronic machine. All four 

chapters are also expressing specially how man felt and act during every specific period 

and how the harmony between man and machine were established. Besides different eras, 

written part proposes variations about broken technology and how humans are trying to 

read the machines as themselves, proposing human like characteristics  on technology. 

 

Technological performer helper also describes the ideas and practical outcome about my 

performative experiment called “Techno Practice” that took place in Kanuti Gildi SAAL, 

Tallinn, Estonia, during May 2013.   

 

NB! It is really important to mention that man and machine relation variations are 

visualised via romantic prism. That is my main interest in this process: how to express the 

relation so that it looks romantic and has heart in it. Moreover war machines as extension 

of the human hand are left out purposely 

 

Protomachine chapter illustrates basic machinery concept and proposes that the 

relationship between man and machine were intense and passionate. Both sides had to put 

really an effort for the processes to succeed. 

 

Steam-machine chapter visualises beginning of a distance between human and technology. 

It was an era where man did something and machine responded later. For example: at first 
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you have to boil a water and then the steam will activate engines to convert energy. Steam 

era introduces machinery independence and animated processes. Man could now take 

more time for himself. On top of it, this chapter visualises Steampunk movement. 

Steampunk culture values Victorian era orientated decorative machinery and early 

machinery experiments. It also proposes anarchistic fantasies. 

 

Next chapter, electromechanical period is focusing what is electricity all about and also 

what is analog wave and how it can carry ongoing energy in technological procedures. 

Moreover, it is important to mention that technology established more entertaining purpose 

via television, radio and communication systems. From the romantic perspective, the 

relationship between man and machine is now even more flirtomatic. Author is saying that 

machines are taking the control as a dominant and man can just enjoy the ongoing vibe.  

This era also introduces sensor systems and via that human activity is no longer needed on 

stage.  

 

Last one in linear history line is digital electronic machine era. This is still happening and 

the relation between man and machine are most complexed one. On one hand via 

digitalization and especially via internet opportunities everything is reachable and 

geographical borders are no longer an issue but on the other hand the speed of living lives 

has been growing so rapidly that people are somehow unsatisfied. Man and machine has 

established a strange commitment that has components of getting everything and 

components on being even more ambitious. Considering touch screen pads and interactive 

technology, gestures are more soft and effort that man had to put on work in proto machine 

era are long gone.  

 

Human mind can see or imagine animated activities in many processes. I think that ability 

is really challenging from the romantic perspective because then people can see 

themselves in technological procedures.  

 

Another aspect that I have been busy with working on man and machine spheres in 

performing space is called broken technology. Broken technology introduces us how to 

value error as an aesthetics and how unique is term random. I think it helps to understand 

our technological partners when we accept and value errors via romantic prism because 
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humans are not the only ones who can make mistakes. Machines can do mistakes too and 

it is the matter of our understanding how to catch this situation as an unique moment. 

 

Important part of this work is art project itself. It was a one month residency where I was 

focusing on one specific era for every week. First week started with proto machine era and 

last one was digital sphere. Week after week, the system stayed the same. Once a week 

there were one public showing with audience where I did one short dance performance so 

that specific era was my inspirational source. Besides that I read one text that I wrote every 

week and also did one man plus machine materialistic performance. On top of it I had a 

guest lecturer. Otherwise the picture might have been too from only one side. 

 

“Technological Performer Helper: Enter the Man and Machine Spheres” is all about 

finding the variations in relationship between man and machine. I proposed that the 

commitment between too parts are nowadays more superficial then it used to be in proto 

machine era. Shifting the focus towards romantic side, it is still possible to say that there is 

a relationship throughout many layers but it is not so passionate anymore. Luckily it is not 

about good and bad emotions and people can take this user guide or manual and can read 

or understand their technological partners more clearer.  
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