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Maalide materjal on vähemalt ajaloolaste vaatenurgast alati olnud sama kõnekas kui neil kujutatu. Teame, et
tänapäevased tuubides õlivärvid on alles tööstusrevolutsiooniaegne leiutis ning enne seda oli erinevatel pigmentidel väga erinev väärtus. Teadlik tellija oskas pettust ennetades kunstnikule ette kirjutada kui palju millist värvi väljamakstud tööraha eest lõuendile kandma peab.
Kuigi võib tunduda, et Mihkel Ilusa kunst näeb viimasel ajal ühe vähem maalikunsti moodi välja, paigutab ta ise enda
soolopraktika kindlameelselt just maali laiendatud väljale. Tema 2015. aastal kaitstud Eesti Kunstiakadeemias
kaitstud magistritöö “Väljalaske tööruum” on selle vastuolu suurepäraseks kehastuseks. Vanasse tööstushoonesse päevavalguslampidest loodud installatsiooni kirjeldas Ilus hoopis maalikunsti terminite abil, öeldes, et kompositsioonilised terminid nagu pinge, rütm, kujund, faktuur, kontuur, on universaalsed, võimaldades seega ka
“maali” või “maalilisust” palju vabamalt mõista. Pole ime, et selline intellektuaalne sõnamäng ka mõnel progressiivsemal kunstiinimesel juhtme kokku ajab, teenides lausa vastukaja stiilis: “kui on valgusinstallatsioon, siis ütle
valgusinstallatsioon, mitte maal!”
Ilusa praktikat on (kohati isegi liiga) lihtne mõista vastuhakuna traditsioonilisele maalikunstile. Oma 2013. aastal
toimunud näituse “Robusto” kohta ütles ta, et tema maalide kujutavaks osaks olid hoopis raamid ning lõuendipinnad neil vaid “ilutsevad kaunistused”. Ometi on ka tema jaoks jätkuvalt oluline, milliseid materjale ta kasutab. Kuigi
me ei leia käesolevalt näituselt ühtegi tavapärast maali, on materjalidena siiski kasutatud hoolikalt valitud lõuendit,
õli ja puitu. Kui me mõned nädalad tagasi koos lõuendit ostsime, pidi see kindlasti olema linane. Mina võhikuna ei
teinud sõrmede vahel mudides linasel ja odavamal puuvillasel vahet ja küsisin, et kes sellest aru saab, kui ta selle
niikuinii ribadeks lõikab. “Mina saan,” vastas Ilus lihtsalt.
Hordaland Kunstsenteris eksponeeritud objektide hulgas on nii töövahendite imitatsioone (vineerist pannaldega
lõuendist koormarihmad, lauajalad), maaliosiste ümbertöötlusi (suured puidust tapid, kompositsioonid õlivärviga)
kui ka vormimängu (puidust kaared, vimplid). Kuna ükski neist ei ole tavapärases mõttes kujutav maaliobjekt,
hakkab aju tähendusi otsima kuskilt mujalt. Arvan, et kõnekaks võiks osutuda see, mida ta oma materjaliga teeb,
mitte tingimata see, mis sellest saab. Võib-olla saame seda jätkuvalt kutsuda kunstniku käekirjaks, aga
pintslitõmme on asendunud lõuendilõikega ja hoolsus värvide valimisel kandunud üle puidule ja spoonile.
Ei saa öelda, et How Else Can I Put It tegeleks mingil fokusseeritud viisil maalikunsti performatiivsusega, aga siiski
on huvitav otsida etenduskunstide mõju Ilusa visuaalkunstile. Olgugi, et seinte halliks värvimise taga võisid olla näiliselt pragmaatilised põhjused, meenutavad need mulle paratamatult Eesti kuraatori Evelyn Raudsepa välja pakutud
terminit “kunstihall”, (mis kõlab eesti keeles võrreldamatult paremini kui inglise keelde tõlgituna,) tähistamaks
musta kasti ja valge kuubi kunstiformaatide üha sagedamat kohtumist ja segunemist. Kuigi Ilus sooviks oma praktika erinevaid harusid eraldi hoida, on mu kolleegil Tamara Luukil õigus kui ta ütleb, et Ilusat on nüüdseks palju huvitavam jälgida indiviidi kui maalikunstnikuna. Sõltumata valitud meediumist kumab tema projektidest alati formaadikriitika, küsitlev hoiak või siiras soov uuenduse järele. 2017. aastal Kanuti Gildi Saalis etendunud lavastuses “Kapriisid
2” vaheldusid Ilusa ja kaasautor Henri Hüti rollid pidevalt publiku, esineja ja lavamehe vahel. Rekvisiitidena kasutasid nad maketti samast lavast ning teatritehnikast, näiteks valgustitest, hägustades sedasi piire rekvisiitide ja tööriistade vahel - tundub tuttav?

Ma ei usu, et aastail 1908-1910 Norras viibinud Konrad Mägi oskas siis aimata, et temast tulevikus Eesti üks hinnatumaid kunstnikke saab. Mägi maalid on Eesti kunstituru kalleimad ning ühe leidmisest ja edasi müümisest võib vabalt
sõltuda mõne kohaliku müügigalerii majandusaasta edu. Silmitsedes Mägi 1910. aastal tõenäoliselt Skotterudis maalitud maali “Norra maastik männiga”, õpime kunstniku kohta nii mõndagi. Jah, võib märgata Mägi hilisema värvirohke
pildikeele algeid, aga hoidume esialgu formalistlikust analüüsist! Näeme õhukesi värvikihte jämedakoelisel, kartulikotti
meenutaval lõuendil. Kas need pildi füüsilised omadused võiksid olla kinnituseks Mägi viletsast majanduslikust seisukorrast, millest ta oma sõbrale, kirjanik Friedebert Tuglasele korduvalt kirjutas?

Incorporates the materials

Ilmselt oli see lihtsalt tore kokkusattumus, et mulle mõned nädalad tagasi Konrad Mägi 110. aasta tagune Norra-reis meelde tuli. Kuna ei ole teada, et Mägi Bergenit külastanud oleks ning silmas pidades Ilusa kunstikeelt, ei
tasu mingist taaslavastamisest rääkida. Ilmselt oli ka see lihtsalt üks tore kokkusattumus, et Mihkel mulle nädal
hiljem rääkis oma lastekunstikooli-aegsest maaliõpetajast, kes õppis Alfred Kongo käe all, kes õppis Kõrgemas
Kunstikoolis Pallas, mille üks asutajatest oli Konrad Mägi. Need kokkusattumused osutavad lihtsalt tõsiasjale, et
Ilusa maalikunst ei ole senisest maalipraktikast eraldiseisev või sellele vastanduv, vaid asjatundlik ja heatahtlik
edasiarendus, otsides oma huvide taustal ka võimalusi üldiseks vormiuuenduseks.
Mihkel Ilus (b. 1987) is a visual artist living and working in Tallinn. He often creates large-scale installations centred
around a painterly approach. Having studied painting at Tartu University and the Estonian Academy of Arts and
Design, an important part of his practice consists of combining exhibition culture with performance art. His recent
solo exhibitions include: Caprices: Pre-amp (with Henri Hütt) in the Design and Architecture Gallery, Tallinn (2017);
Stick It in Your Wall in Hobusepea Gallery, Tallinn (2017); and Dead End (with Marten Esko) in the Art Hall Gallery,
Tallinn (2016).
Siim Preiman (b. 1992) is an art agent based in Tallinn. He works as a curator at Tallinn Art Hall and runs the travelling gallery galerii galerii. He studied Art Theory in the Estonian Academy of Arts. Recent curatorial projects
include: Johannes Säre’s solo show in Hobusepea Gallery, Tallinn (2017); Art Nõukas’ solo show “Lost and Found”
in galerii galerii (2017) and Children of the New East in Art Hall Gallery, Tallinn (2017).
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Väga kaua aega oli maalikunsti suurim püüdlus tõetruult kujutada maailma meie ümber. Soovi korral saab läbi
kunstiajaloo üsna hõlpsalt jälgida, kuidas iga uue ajastu meistrid kasutasid eelmistest paremini geomeetriat ja
perspektiivi, valitsesid värve ning valgust ja varju. Kõike selleks, et tõelisuse illusioon oleks usutav. Fotograafia
leiutamise järel see pürgimus laias laastus taandus ja kujutavas kunstis algas vormiliste uuenduste jada, mis
maalikunstis päädis abstraktse ekspressionismiga ning visuaalkunstis üldisemalt tõi kaasa mitme uue meediumi,
sealhulgas installatsiooni esiletõusu.

Väga kaua aega oli maalikunsti suurim püüdlus tõetruult kujutada maailma meie ümber. Soovi korral saab läbi
kunstiajaloo üsna hõlpsalt jälgida, kuidas iga uue ajastu meistrid kasutasid eelmistest paremini geomeetriat ja perspektiivi, valitsesid värve ning valgust ja varju. Kõike selleks, et tõelisuse illusioon oleks usutav. Fotograafia leiutamise
järel see pürgimus laias laastus taandus ja kujutavas kunstis algas vormiliste uuenduste jada, mis maalikunstis
päädis abstraktse ekspressionismiga ning visuaalkunstis üldisemalt tõi kaasa mitme uue meediumi, sealhulgas
installatsiooni esiletõusu.
Niisugusest arengust hoolimata võrdsustavad paljud kunstisõbrad kunsti sageli just maalikunstiga ja hindavad
seda tõetruuduse või illusoorsete omaduste põhjal. Aga ükskõik kui meisterliku illusiooni tagant kumab lähemal
vaatlusel pintslitõmbe muster, värvi faktuur ja lõuendi silmkude. Ajalehes trükitud foto lahustub samuti lähemal
vaatlemisel rastripunktideks karedal paberil. Laskumata siinkohal pikemasse filosoofilis-vormilisse mõtisklusse, on
selge, et vastus võimalikule küsimusele, mis teeb maalist maali (või fotost foto), jääb kusagile pinnal kujutatu ja aluse
füüsilise koostise vahele.
Kasva maa seest, kata keisrit ja santi1
James Elkins on maalikunsti kirjeldanud kui vee ja kivi ehk lahusti ja pigmendi läbirääkimisi. Mihkel Ilus, kes tunneb
kontseptuaalset huvi eelkõige maali materiaalsete tahkude vastu, laiendab neid läbirääkimisi ka teistele materjalidele, mis ühe tavalise maali retsepti kuuluvad. Nii näemegi tema näitusel rohkelt puitu, lõuendit, ja õlivärvi.
Alasti ilus, riides rumal2
Hilismodernistlikku maali on läbivalt vaadeldud tugevas seoses seda ümbritseva näituseruumiga. Kindlasti oleme
kõik näinud muuseumides eksponeeritud tähtteoseid, mille külgedele on jäetud “õhku”: seinapinnad töö ümber on
tühjad, et konkreetse teose “mõju” oleks võimalikult puhas. Seepärast figureerivad Mihkel Ilusa maaliretseptis ka
erinevad ehitus- ja sisustusmaterjalid, nagu näiteks kipsplaat ja vaip.
Kerged silmad, kerged jalad3
Maalikunstniku igapäeva lahutamatu osa on sageli füüsiline töö. Lõuendit raamile pingutada oskab iga maalikunstnik, mõni ehitab ka raami ise. Vähesed segavad looduslike pigmentidega värvegi. Mihkel Ilusa töö oma materjalidega läheb ekstreemsuseni ning tulemuste järgi otsustades on see lausa kontimurdvalt raske. Kuidas küll õnnestus
tal pooleks murda kõik need palgid? Selle näituse tarvis on ta endale abijõuks valmistanud ka molbertikujuliste krattide bande. Neist paraku abi ei ole, sest nood seisavad nagu takutuustid ega löö kätt külge.
Põder kodus, sarved metsas4
Appi tõttavad masinad. Juba 1920. aastatel tellis ungari kunstnik László Moholy-Nagy telefoni teel ühest sildivabrikust sarja maale, loobudes sel viisil teadlikult kunstniku puudutuse (üle)väärtustamisest. Moholy-Nagy suhtus oma
teostesse kui liinitoodetesse. Tänapäeval on erinevate ülesannete delegeerimine kunstnike hulgas väga tavaline.
Sellele, kes mida täpselt teeb, ei pööratagi tingimata nii suurt tähelepanu. Mihkel Ilusas elavad korraga edasi külm
kontseptualist ja emotsionaalne ekspressionist. Mitu tema teost saavad viimase viimistluse masina all, olgu see
laserikiir või hüdraulilise pressi alasi. Nii ongi tema töödes tunda kummalist vastuolu, kus masinatele on antud
suured ekspressiivsed liigutused ja kunstnik on enesele jätnud dekoreerivad (isegi pinnalised) vormistuslikud
žestid. Saalis ringi vaadates ei ole lihtne eristada masina käekirja kunstniku omast. Loe tervet näituse bukletti
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