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Mart Kalm: ma ei armasta punamonumente,
aga veel vähem meeldib mulle nende
mahavõtmine
Säravat jutustajat Mart Kalmu võib kuulama jäädagi – olgu
teemaks sõjaeelse vabariigi aegne arhitektuur, monumentide
õigus elule või kirgliku hobiaedniku igapäevamured.
Arhitektuuriajaloolane ja kunstiakadeemia rektor Mart Kalm (61)
püüab ohjeldada ristiretke punamonumentide ja nõukaaja
sümbolite vastu, tuues lagedale oma argumendid, miks ei peaks
kõiki maju viisnurkadest puhtaks raiuma või kunagisi sõjamehi
kujutavaid laemaale üle pintseldama. Samal ajal hoiab ta silma
peal mitte kunagi valmis saaval Tallinna hoonepildil, tutvustades
selle pärleid ja nahutades möödalaske. Ning muidugi aiandus –
ärgem seda unustagem – on Kalmu õnnis keskkond, kus ta vaim
puhkab.
Kui tihti pannakse teile pahaks, et olete sõjaeelse vabariigi
arhitektuuri spetsialist, aga kaitsete punamonumente?
Kuna olen rektorina taandanud end kõikvõimalikest kogudest ja
seetõttu üleüldse ei tegele punamonumentide kaitsmisega – mul
on neist suhteliselt ükskõik –, siis on seda enam üllatavam, et
ajakirjandus tunneb selle vastu huvi. Ma ei armasta
punamonumente, aga veel vähem arvan ma, et neid peaks
maha võtma. Tühistamiskultuurile eelistan ajaloo mitmekihilist
rikkust.
Meedia püüab sel teemal vahtu üles kloppida, aga minul on
kahju hoopis sellest, et rahvas Isamaa oportunistlikult sõda ära
kasutavast valimiskampaaniast läbi ei näe ja laseb end nii
kergekäeliselt punamonumentide vastu üles ässitada. Üks partei
teeb tüüpilist parempopulistide õpiku järgset kampaaniat, nagu
varem on teinud EKRE homoseksuaalide kooselu seadustamise
vastu. Nüüd samamoodi leitakse suhteliselt kõrvaline
võssakasvanud sihtmärk, mis tiritakse rahva ette ja mida
hakatakse kottima. Surnute konte, kui nad just majaehitusele
ette ei jää, asja eest teist taga ümber paigutada tundub mõttetu.
Olete öelnud, et igasugune monumentide mahakiskumine on
barbaarsus. Millised võiks olla selle väite erandid Eestis?
Selged erandid on need, kus monument on provokatsioonide
abil suudetud n-ö pingekoldeks demoniseerida, nagu seda oli
Narva tank või pronkssõdur. Kampaania ise on Eesti ühiskonda
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lõhestav – see ongi seda tüüpi kampaaniate eesmärk.
Lõhestamisega saad meedia tähelepanu ja pooled hääled on
sinu.
Nüüd me näeme – nagu juhtus pronksiööga, kus rahvuslaste
häälte pärast rivaalitsesid Isamaa ja Reformierakond, aga
Moskva ei maganud ja küttis kohalikud venelased üles. Kas
seesama võiks praeguse Isamaa uue kampaaniaga ka juhtuda?
Juba on Venemaa, haistes võimalust uueks pronksiööks ja Eesti
destabiliseerimiseks, saatnud siia täiendavaid luurajaid.
Tammsaare parki pandi üles Pätsi pea. Seal on ka palju muid
skulptuure, millest keegi suurt midagi ei tea – „Hämarik“ ja
„Merineid“ näiteks.
„Merineid“ tõsteti hotelliäärsest basseinist välja – see oli nõme
mõte. Näkineid peab ju vees olema, aga Viru hotell tahtis
endisesse basseini teha õlleterrassi ja nõudis, et näkineid tuleb
kuivale tõsta.
Kuidas Tammsaare park skulptuuripargina mõjub? Osa kujusid
pole nähagi, näiteks Mikofi „Hämarikku“ ei näe muidu kui
bussiaknast.
Tänapäeval on eri huvigruppidel surve oma ajaloonarratiivi
kehtestamiseks tohutult kasvanud. Olukorras, kus ühiskond on
polariseerunud, näevad eri huvigrupid sellega vaeva. Oleks
ainult vaba voli antud, siis Estonia selts oleks kogu Estonia
ümbruse Georg Otsasid, baleriine ja Colas Breugnon’sid täis
tikkinud! Nad tahavad ju kõike seda tingimata pronksistada.
Inimestele meeldiks pronksist baleriin!
Aga mulle meeldiks vahukommist baleriin, see materjal edastaks
tema tantsu õrnust paremini!
Kuidas Tammsaare pargi kooslus toimib – mõtlik Tammsaare,
üksildane merineid, 1905. aasta revolutsiooni monument ehk
„taksopeataja“ ja Pätsi pea?
Kui vaatame teedevõrgustikku, siis ikkagi Tammsaare on
keskpunkt. Parki rekonstrueeriti Kadarik-Tüüri projekti järgi ja siis
nähti ette teatri selja taha pargi elavdamiseks suurem
dekoratiivskulptuur.
Järgmisena pärast Mereneidu tõsteti kõrvale 1905. aasta
revolutsiooni monument „Hei, takso!“. Estonia tagumine külg
kaotas sellega kõvasti. See oli püstitatud uue, paksemaks
ehitatud Estonia teatri tagakülge arvestades ja oli tuimavõitu
fassaadi oluline ilmestaja. Tõsteti ära sellepärast, et sinna pidi
tulema taluturg – idee, mida Tallinna linn pole viitsinud kunagi
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tõsiselt võtta.
Ehkki mulle ei meeldinud mõte viia 1905. aasta monument
eemale, siis need arhitektid ikka oskavad oma tööd, päris hästi
on muutus tehtud. Ja siis avanes võimalus ka Pätsile, keda
keegi enne seal ette ei kujutanudki.
Trivimi Velliste oli ju aastaid käinud ringi nagu munas kana ja
otsinud Pätsile kohta. Suhtun respektiga Velliste soovi kõigile
Eesti riigi rajajatele monumendid teha. Et eestlased said oma
riigi, oli absoluutselt oluline hetk.
Saan aru ka mõttest, et Päts on olnud Eesti ajaloos niivõrd
oluline. See, et ta ei olnud nii puhas – see on teine asi. Kuigi kes
neist poliitikutest prillikivi on. Vaatame, mis nad praegu korda
saadavad – kust sa leiad üdini õilsat Tammsaaret nende seas.
Poliitikuamet ei soosigi, et sa tuled sellest põrgust ausana välja.
Mis tundega Tammsaare pargist läbi lähete?
Olen seda teinud lapsest saadik. Kesklinna poisina käisin Kalevi
ujulasse trenni läbi pargi, kui see oli veel täiesti teistsugune.
Mäletan, kuidas keskel oli sügav nõgu ja mingid lilled ja pingid,
selle eest sai toonane pargi kujundaja Harald Heinsaar isegi
Nõukogude Eesti preemia. Teiseks olen reaalkooli õpilasena
seal igal sügisel riisumas käinud.
Minule kui dendroloogiahuvilisele on väga huvitavad kõik
imelised taimed, mis seal kasvavad. „Hei, takso!“ kõrval Tallinna
ainsad Bretschneideri hortensiad, imelised õunapuud,
mandžuuria ja hall vaher, seal on ju üks Tallinna kahest suurest
Pennsylvania saare krussislehelisest vormist. Mis viga oli Stalini
ajal parke teha, Pätsi ajal oli puukoolides kõik suureks
kasvatatud, ainult kaeva välja ja vii kohale!
Mulle uus lahendus väga meeldib. Kuskil Eesti avalikus
linnaruumis pole niimoodi kasutatud lõokannuseid nagu uues
pargis, kus enne muru tekkimist õitsevad värvilised lõokannused
ja siis hakkab muru kasvama. See, kuidas on maastikuarhitektid
loonud Tammsaare parki õitsemise lained, on väga äge!
Kuhu te kõige parema meelega jalutama lähete, näiteks
koeraga?
Kui lähen koeraga, määrab see kõik. Lähen sinna, kus mind
maha ei lööda, et koer lahtiselt jookseb.
Kui asi pole koeramõjuline, siis valin selle järgi, milliseid
linnaekskursioone ma teen EKA tudengitele enda antava aine
raames. Mulle on meeldinud alustada Kadriorust ja suunduda
linna marsruudil „Elamuarhitektuuri pühapäev“: Kadrioru lõpp-
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peatusest Gonsiori parki. Selline kodanlik.
Siis olen viimasel ajal teinud käike Raekoja platsist Harju tänava
kaudu Vabaduse väljakule, sealt Roosikrantsi tänavale kuni
Pärnu maanteeni. Seal on nii palju huvitavat arhitektuuri tee
ääres, et kahe tunniga läbida on raske.
Tallinn saab järgmisel aastal rohepealinna tiitli. Kas ta väärib
seda?
Ma ei tea rohepealinna kriteeriume. Minu silmis on näiteks
Tallinna haljastus kehvas korras, see on tervikuna Eesti
probleem. Harva kasutatakse arboriste, puud on kehvas
olukorras, soolaga tapetud puude asemele ei istutata uusi. Väga
annab tunda nõukogudeaegne ultraratsionaalne suhtumine, et
rohi on maha tõmmatud ja seisavad üksikud suured puud.
Huvitav fenomen on olnud Pätsi 1930-ndatel toimunud
kampaaniad, mis olid absoluutselt profašistliku sisuga, aga
nende abil tegi ta meist eestlased. Sellised, kes mitmes aspektis
suutsid Nõukogude võimule vastu seista, sest konstrueeriti tugev
eestlase identiteet. Et sul on laual valge lina, hekk lõigatud ja
maja ees lilled. Ja muidugi kannad ehtsat eesti nime – kui
meenutada 1930-ndate nimevahetamise kampaaniat.
1930-ndate kodukaunistamiskampaania aspekt, et istutame igale
poole puiesteed, jäi nõrgaks ja tüüpiline nõukogude laga jäi
domineerima, võib-olla ka sellepärast, et maastikuarhitektuuri
eriala suretati kunstiinstituudis välja. Selletõttu on Eestis kõikide
linnade avalikus ruumis haljastusala eelarve paigast ära. Ja
sellele pööratakse liiga vähe tähelepanu.
Peale tuleb uus põlvkond, kes tahab, et maha kukkunud puu
jääks sinna, kus ta on, et valitseks elurikkus. Aga mulle meeldib
ikkagi niidetud muru. Sellel on oma koht. Samas on mul hea
meel, et maaülikoolist on tulnud aktiivsed inimesed, kes tahavad
selle eest seista, isegi kui meie vaated ei kattu.
Mis on Tallinna ilusaim hoone – ütleme, viimasel kümnendil?
Ma ei oska sellel skaalal mõelda. Olen põhimõtteliselt nõus
andeka noore arhitekti ajaloolase Carl-Dag Ligega, kes on
kirjutanud sellest, kuidas 2000-ndatel olid Eesti arendajad
avatud uutele ideedele ja julgesid eksperimenteerida, tellida
arhitektidelt põnevat tööd. Praegu viimase kümne aasta jooksul
kerkinud on turvaliselt igavad.
Üks arhitekt, nüüd manalamees, on mulle rääkinud, kuidas tema
juurde tuli klient ja ütles: „Tee mulle maja. Ükskõik milline,
peaasi, et Kalm ei õiendaks.“



27.01.2023, 20:22Station

Page 5 of 9https://station.ee/#47764733

Kui te peaks välja kolima oma praegusest korterist, siis kuhu?
Millalgi tabas mind keskeakriis ja mul tekkis himu ilusa
eestiaegse korteri järele, kus on kalasabaparkett, dolomiitkamin,
kolmepoolsed aknad, kõrged laed (ma ise elan 1970-ndate
majas, kus on jube madalad laed, aga muidu kõik väga hästi) ja
elutoa ja söögitoa vahel lai ava. Siis ma mingi aeg vaatasingi
kinnisvaraportaale – see on muu hulgas ka arhitektuuriajaloolase
töövahend. Sealt leiab tohutult palju tööks vajalikku infot. Olen
harjunud portaalides jälgima majade saatust. Kui mind
eestiaegse korteri haigus tabas, veetsin portaalides liigagi palju
aega, õnneks läks see üle. Minu korteri-ihalust võib pidada
küllaltki kodanlikuks ideaaliks. Aga ma olen vanem inimene ka
juba!
Kas teid saaks meelitada ka mõnda ultramoodsasse kvartalisse
nagu Noblessner või Kalaranna?
Tulin just Helsingist konverentsilt, tramm tuli Jätkäsaari rajoonist
läbi, see näitab mitte Soome arhitektuuri kõrgtaset, vaid
keskeltläbi uuselamusarendust, mis pole kopka eest parem, kui
Eestis tehakse.
Mind on pahandanud see, et pikalt on räägitud, kui kohutavad on
nõukaaegsed paneelikad. Uue Eesti 20 esimest aastat vaadates
oli mul tunne, et uutes majades müüdavatest korteritest on
enamik kehvemad kui Lasnamäe korterid: halvema
planeeringuga, kitsamad. Aasiapärased korterid, kus ei elata
traditsiooniliselt nii palju nagu Põhjamaades, kus inimene
veedab suure osa elust kodus ja kus magamistuba peaks olema
suurem kui kümme ruutmeetrit, et peale voodi mahuks sinna ka
muud.
Tegelikult räägivad geograafid ammu, et Tallinn on kõige
kiiremini segregeeruv linn. Ja linnavalitsus ei astu selle vastu
mingeid samme, sest nad loodavad segregeerimisega saada
rohkem hääli ja kindlustada oma võimu. Keskerakonnal on vaja
säilitada mitteintegreerunud venekeelset valijaskonda, et nad
oleksid pettunud ja lõimumata, ning siis noolida nende hääli,
tekitades eestlaste ja venelaste linnajaod, mis on juba tekkinud
ja süvenevad kiiresti. Peale kõige muu muudab see
eestikeelsele haridusele ülemineku keerulisemaks, sest kuidas
sa teed segakooli, kui see asub venelaste elurajoonis. Kui me
suudaks elurajoonides hoida samasugust eestlaste-venelaste
suhet, nagu on rahvastikus 70 : 30, siis võiks ju ka igas klassis
olla niisugune vahekord. Sel juhul saakski neist integreeritud
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venelased.
Olete EKA-s ametis olnud 30 aastat.
Sammal kasvab selga!
Mis oli 1992. aastal, kui te esimest korda toonases ERKI-s
ametisse asusite, parem kui nüüd?
Mind kutsuti uut eriala asutama, kunstiteaduse instituuti looma.
1992. aastal toimusid kiired muudatused. Praegu niisugust aega
ei ole, kõik on paika loksunud, uus maja on valmis. Rektorina
olen püüdnud, et kõigil oleks rahulik oma tööd teha, et kõik
saaks olulisele keskenduda.
Olete rektor teist ametiaega. Mis on olnud selle aja jooksul
suurim saavutus?
Töörahu, mida 10–15 aastat tagasi ei olnud – kui meid rünnati,
kui meedia oli meie vastu. Praegu ei julge keegi öelda, et EKA
pole tõsiselt võetav kool. Olime üllatunud, kui leidsime 2017.
aastal, et oleme QS-i ülemaailmses ülikoolide tabelis juhtivate
kunstikõrgkoolide seas, ise selleks midagi tegemata.
EKA rahastus on kogu aeg paranenud. See on endiselt kehv,
aga on paranenud! Meie uue maja valmimisele rajas
vundamendi eelmine rektor Signe Kivi, tema pühendumus oli
jäägitu.
Tänavune aasta on toonud kaasa seninägematud probleemid, nt
energiakriisi. Kas teie ei kavatse tudengeid kaugõppele saata?
Kuidas siin ruumis tundub, kas teil külm ei ole?
Tundub paras.
Siin on 19 kraadi sooja praegu!
Kas nende kraadide pärast pidi superministeerium välja surema?
Meil osatakse vinguda!
EKA-s on vähendatud kraade 19-ni, nädalavahetuseti pole sisse
lülitatud ventilatsioon, mis on väga kulukas.
Kas elektrilised keraamikaahjud huugavad?
Õppetöö toimub, aga püütakse silmas pidada, millal on elekter
odavam, keraamika- ja klaasiahjud on pöörased tarbijad.
Mul on nii hea meel, et rektorite nõukogu on monoliitsena
kõrghariduse eest seisnud, et on lõppenud see tava, et käiakse
solistidena ükshaaval rasvasemat pirukat noolimas. Et Eesti riigil
läheks hästi, on vaja kogu kõrghariduse paletti. Ja poliitikud on
aru saanud, et kõrghariduse pealt koonerdamine pole lahendus.
Kuigi see, kui väikseks on õppejõudude palgad jäänud, on väga
nukker.
Kas teie kooli lõpetanud kunstnikud elavad loometegevusest
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ära? Kas vastab tõele, et paljud tulevad ikka võimaluse korral
akadeemiasse tööle, et omada mingitki sotsiaalset stabiilsust.
EKA-sse tööle saamine on päris raske, valdavalt käib see
avaliku konkursiga. Akadeemiat ei ole võimalik käsitleda sooja
kohana, me tahame võimalikult head õppekvaliteeti ja seda
saavutame ainult parimate ja rahvusvaheliselt tunnustatud
kunstiinimeste kaasabil.
Meie arhitektid ja disainerid rebitakse juba koolipingist
büroodesse tööle, neid võiks rohkemgi ette valmistada. Teine
lugu on vabade kunstnikega, keda valmistatakse kogu maailmas
ette palju rohkem. Seal on vaja loomulikku selektsiooni. Ka
muusikaakadeemias ei saa terve kursus olla Pärdid. Võib-olla
elatatakse end kümme aastat ära, aga siis enam ei jaksa või
saavad ideed otsa. Samas antakse meil niisugune haridus, et
nad abituks ülalpeetavaks ei muutu, teevad muud tööd!
Kui kuhugi lendama satun, näen lennujaamas asjatamas üht
ülemust, meie kunagist tudengit Tarrvi Laamanni, kes korraldab
lennukite väljasaatmist. Mäletan teda paarikümne aasta tagant
rastapatsidega tudengina.
Nii et ma ei arva, et meie lõpetajad mökud oleksid.
Euroopa Liit on ammu ette näinud seda, et ülikoolides tuleb anda
ettevõtlusõpet. Meil on spetsiaalne kursus „Elu pärast EKA-t“.
Tänavu tõstatus probleem Vene tudengitega, keda ei taheta
enam õppima võtta ja isegi õpingute jätkamine oli mingil ajal
nende jaoks tõsine probleem. Mis sai EKA Vene tudengitest?
Tudengitel on eri riikide Schengeni viisasid. Tänavugi tuli paar
inimest õppima Venemaalt. Kui kevadel jõudsid meile
ukrainlased, ei olnud nende ja venelaste vahel mingeid
probleeme.
Ukraina tudengid esitasid sada avaldust, kohale jõudis neist 20.
Olime neid vastu võttes üks esimesi kogu Euroopas ja nii on
tulnud jagada oma kogemusi. Saime selle eest ka aasta
haridusteo auhinna. Oleme püüdnud neid igati integreerida, nad
on olnud supertublid.
Neil on sõjašokk, aga nad on ka sattunud kultuuriliselt täiesti
teise keskkonda. Nad tulevad õpikeskkonnast, kus kõik su
sammud on ette nähtud ja nüüd pead ise otsustama, mis su
ainevalik on. Nad ei oska nii mõelda. Lisaks tuli tegelda nende
toetamisega. Saatsime Liina Kersna Brüsselisse sõnumiga, et
Erasmus tuleb avada ka ukrainlastele, et saaksime neile
stipendiumid. Õppeprorektor ja mina otsisime lisavõimalusi, et
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tuleksid kiired otsused ukraina tudengite kohta, ja saavutasime
selle. Nüüd on ukrainlased paremini kindlustatud kui Eesti
üliõpilased!
Teine asi on see, et nad kardavad moodsat kunsti ja eelistavad
seetõttu praktilisemaid disainialasid. Nüüdisaegne Euroopa
kunsti mudel on neile liiga võõras.
Kas vastab tõele, et EKA-s on naistudengite osakaal väga suur?
Võtsime alles eelmisel nädalal vastu võrdõiguslikkuse kava. EKA
on naiste domineeritud kool.
Missugune see sooline suhe teil on, 70 : 30?
80 : 20.
Meil on üle poole professoritest naised. Praha kunstiakadeemia
kohta kuulsin, et seal on kõik professorid mehed ja dotsendid
naised, sellest tuli pahandus. Meil ei ole seda. Tähtsam kui sugu
on see, kui hea kunstnik sa oled. Uuest aastast on meil kõik
dekaanid naised.
See on ju teistpidi kaldu.
Ma ei ütleks, et see on kaldu, tähtis on see, et dekaan tööd
teeks.
Aga tudengid?
Ega siis kool ole mingi paarituskontor! Mis tähtsus on sool,
peaasi, et hästi teevad. Arhitektuuris oli mees- ja naistudengite
arv väga pikalt pooleks. 21. sajandi algul muutus see suhe 75 :
25. Umbes samal ajal läks nii kogu Euroopas.
Olete saanud korduvalt väärikaid auhindu teadustööde eest. Kas
mõni teema on jäänud veel ootele?
Pärast rektoriametit tahaks igasuguseid asju teha, näpud
sügelevad. Teemat ma ei julge välja öelda. Äkki ei saa hakkama
või ei jaksa. Ütleme nii, et kaagutada tuleb pärast seda, kui töö
tehtud.
Mis on teil elus veel tegemata?
Piisavalt puhkamata, kunagi tahaks seda ka mõnuga teha. Üle
60-aastase inimesena on pigem oluline, et teatud oskused
rooste ei läheks, neid tuleks nüüdisajastada selle asemel, et
näiteks hiina keelt õppida. Maailm muutub, senised oskused
võivad ununeda, aga neid võib vaja minna.
Te olete kirglik aiandushuviline. Millised on teie viimased
avastused aednikuna?
Ausalt või? Mida pimedam aeg, seda rohkem loen enne
magamajäämist aiandusraamatuid. Avastus on olnud see, et
olen mitu korda hädas olnud, miks kollase päevaliilia varred püsti
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ei seisa. Nüüd selgus, et tõenäoliselt on nad lihtsalt liiga tihedaks
kasvanud ja ma peaks nad kevadel ümber istutama. Tahan
proovida neid noorendada, kas siis püsivad püsti.
Mis valmistab teile aias kõige rohkem kirge?
Täiesti ootamatult on fookusesse tõusnud ploomid! Mida ma ka
tõele au andes väga armastan, ma toitun ju puuviljast. Ma väga
tahaks saada häid ploome, olen nendega palju tegelenud. Kuna
maakodu on kaugel Saaremaal, käime seal siis, kui jaksame.
Aga seal ümber elab tohutul hulgal loomi. Kitsed ja hirved
hüppavad üle aia ega hooli minu rajatud tõkestusvahenditest. Ja
siis saadab naabri-soomlane mulle pildi, et läksin su õuest
mööda ja siit praost on sisse hüpanud kitsed ja kõik ploomid
ümber püganud. Seda tüüpi on mu probleemid.
Kasutan linte ja valgusehmatusi. Siis kuulsin, et lambanahk pidi
aitama. Panin äsja nülitud lammaste nahad igale poole, aga ei
heidutanud see neid, tulid ikka ja sõid kõik ära. Härjavere
lahusega pintseldasin tüvesid, aga see tekitab neis ainult isu!
Nii teie kui ka abikaasa olete kunstiga seotud, aga kumbki
lastest pole sama rada läinud. Miks?
Neil on algusest peale olnud teised huvid, mida oleme
respekteerinud. Kui reedeti tuli Sirp, siis Anu tahtis lugeda
kunstist, mina arhitektuurist, aga lapsed hüüdsid juba väga
noorest peast: „Aga kus Diplomaatia (Sirbi omaaegne
lisaväljaanne – toim) on?“ Nad on eluaeg tahtnud seda lugeda!
Nüüd nad on täiesti rahvusvahelised. Helga töötab
välisministeeriumis. Gustav on olnud tegelikult ka kunstiga
seotud. Kui ta lõpetas Pariisis magistriõpingud, siis oli tema
huviks advokaadibüroo esteetika. Nüüd õpib ta Columbia ülikooli
doktorantuuris. Mõlemad tarbivad hea meelega kunsti, käivad
näitustel, armastavad arhitektuuri. 
 


