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Vanaema paadis (2015 - ...)



2015 - ...pikaajaline dokumentaalprojekt
Vanaema paadis

“Vanaema paadis” on pikaajaline 
dokumentaalprojekt, mis koosneb 
peamiselt videodest. 

Vella Pihlak põgenes 1944. aastal Eestist 
oma perega Rootsi. Tundes, et seal 
polnud küllalt ohutu, põgenesid nad 
sealt edasi Austraaliasse mõned aastad 
hiljem. See on tema lugu.

PAREMAL: Vanaema paadis “Of the 
Sea” näitusel. Historic Dockyards 
Chatham, Suurbritannia Foto: Daniel 
Wechsler



20159’15’’
Vanaema paadis 20169’01’’

Kuradi välismaalane

video link: https://vimeo.com/202803095 video link: https://vimeo.com/217135644

“Vanaema paadis” on esimene peatükk, 
milles Vella räägib Eestist lahkumisest 
ning paadisõidust Rootsi.

“Kuradi välismaalane” on teine 
peatükk, milles Vella räägib sellest, 

kuidas neid võeti vastu Rootsis, miks 
nad lahkusid Austraaliasse ja kuidas 

nad saabusid Sydney’sse.



2018 20188’40’’ 9’44’’
Vanaonu paadis Õde ja vend paadis

video link: https://vimeo.com/285738806 video link: https://vimeo.com/298773235

“Vanaonu paadis” on kolmas peatükk, 
milles Vella vend, Aavo Tava, räägib 
enda põgenikumälestusi.

“Õde ja vend paadis” on neljas 
peatükk, milles Vella ja Aavo räägivad 

oma mälestusi kõrvuti ning arutavad 
detaile, mida nad mäletavad erinevalt. 



2019kahekanaliline video, installatsioon, 12’46’’
Vanaema paadis

video link: https://vimeo.com/319434535

“Vanaema paadis” on viies peatükk, 
milles ma panin kokku kõikide 
eelnevate videode materjali, et võrrelda 
sama loo erinevaid juppe, mis olid 
lindistatud erinevatel aegadel.



2019installatsioon, video kordus 5’
Vanaema paadis (pooleli)2019kahekanaliline video, 9’49’’

Need, kes jäid rannale nutma

video link: https://youtu.be/NC2vlGfvMKY video link: https://vimeo.com/353112148

“Need, kes jäid rannale nutma” on 
kuues peatükk, milles Senta Viilup 
räägib sellest, mis temaga edasi juhtus 
pärast seda, kui ta jäi paadist maha. 
Vella lugu on esitatud tekstivestlusena 
kõrvalekraanil.

“Vanaema paadis (pooleli)” on seitsmes 
peatükk, milles esitan oma töölauda 
koos paberite, arhiivimaterjali ning 

plaanidega seoses projekti jätkamisega 
Austraalias.

 Sisaldab videoteost “Rannik”.



2019video 10’
Rannik

video link: https://vimeo.com/355757189

“Rannik” on kaheksas peatükk, 
milles esitan linnulennult kaadreid 
rannikujoontest, mis on olnud 
pakilise tähtsusega “Vanaema paadis” 
projektis ning olulised tänapäeva 
põgenikukriisides. 



teised projektid
(2014 - ...)



2020institutsioonikriitiline näitus koos publikuprogrammiga
Koristada ja valvata ja koristada

PAREMAL ja JÄRGMISEL LEHEL: 
“Koristada ja valvata ja koristada” 
EKA Galeriis 2020.
Fotod (va järgmise lehe üleval vasak): Katrin-Maria Terras

“Koristada ja valvata ja koristada” oli 
institutsioonikriitiline näitus, mida 
korraldasime koos Katrin Enni, Kaisa 
Maasiku ja Kati Otsaga. Olime kõik Vent 
Space projektiruumi asutajaliikmed ning 
tegelesime näitusel galerii korraldamisega 
seotud kogemuste läbi töötamisega.

See on näitus näituse tegemisest ning toob 
rambivalgusesse asjaolud, mis jäävad 
tavaliselt lavatagusesse või laetagusesse. 
Lisaks juhtisime tähelepanu tööle ning 
rollidele, mis kaasnevad iga näitusega, kuid 
mida pühitakse vaiba alla, kui avamine 
läheneb. 

Näitusel ei olnud otseselt väljas ühtegi 
tavapärast kunstiteost ning näitusetegevus 
laienes publikuprogrammi näol galerii 
piiridest kaugemale.





2019installatiivne korduv performance
Kas androidid unistavad maailmalõpust?

Installatsioon koosneb kahest robotist, 
kes loevad ette LCD-ekraanide kaudu 
näidendit, kus nad arutavad omavahel, 
mida nad nüüd ette võtta saavad, kui 
inimkond on välja surnud. 

Näidend kordab lõputult.

PAREMAL: näitusel “Future Relics”, 
Vector festivali raames, InterAccess 
galerii, Toronto, Kanada, 2019. 
Foto: Yuula Benivolski (InterAccess) video-dokumentatsioon: https://vimeo.com/314308301



2019performance
Ma tegin sellised maskid

“Ma tegin sellised maskid” on seeria 
performance-eid, mis kasutavad musti 
maske, mida esineja(d) kannavad 
suu ees. Maskidesse on monteeritud 
kõlar ning mikrokontroller, kuhu 
on eelnevalt programmeeritud kas 
monoloog või maskidevaheline vestlus. 
Maskikandja ei oma kontrolli oma 
kõnevõime üle ning tekkib lõhe inimese 
ja kõne vahel. 

Kas räägib kandja, mask, maski 
programmeerija või midagi nende 
kõigi vahepealset? Kui mask ütleb, et ta 
istub ning kandja istub, siis saab maski 
ja kandja vaheline seos kehtestatud, 
kuid kas maskil on võimalik 
teostada midagi, mis ei ole eelnevalt 
programmeeritud?



ÜLEVAL VASAKUL: performance 
“Sa pole üksi” performance õhtul 
EKA Galeriis, Tallinn 2019. 
filmis: Henri Hütt 
video: https://www.youtube.com/
watch?v=ak6FFoYlOOw&fea-
ture=youtu.be

ALL VASAKUL: performance 
Maarja Kangro luulekogu “Tuul” 
esitlusel Kirjanike majas, Tallinn 
2019. 
filmis: ERR
video: https://kultuur.err.
ee/977777/video-maarja-kangro-
esitles-urmas-vadi-abil-oma-uut-
raamatut

ÜLEVAL PAREMAL: performance näitusel 
“Body & Soul Studio” Kanuti Gildi Saali 

keldris, Tallinn 2019. 
filmis: Kleer Keret Tali 

video: https://www.youtube.com/
watch?v=K3V6VpfevFM&feature=youtu.be 

 ALL PAREMAL: performance Eesti 
Kunstiakadeemias, Tallinn 2019. 

filmis: Ryan Galer
video: https://www.youtube.com/

watch?v=EdVpVZ99aRQ&feature=youtu.be 



2017installatsioon, kastid (11x11x11cm). riiulid
Mustad kastid

PAREMAL: Eesti fotokunstimessil, 
Tallinnas 2017. aastal.

“Mustad kastid” on interaktiivne 
installatsioon, mis koosneb 20st mustast 
kuubikust ning riiulist. Mustad kastid 
on igalt küljelt mustad, kuid riiulil 
õigele kohale paigutades valgustub 
üks nende tahk ning esitab vaatajale 
fotot või fotoga seotud teksti. Mõnda 
kasti saab ka omakorda valgustunud 
kasti peale asetada nii et mõlemad 
valgustuvad. 

Vaataja saab neid kaste kombineerides, 
valides ning eirates panna kokku 
oma narratiivi. Asetades kaks 
fotot teine teise kõrvale või peale 
kindlas järjekorras võib vaataja luua 
enneolematuid lugusid ning seoseid.

video-dokumentatsioon: https://vimeo.com/262504945





20164 fotot, neljakanaliline video, 15’
Kaadrist väljas

PAREMAL: Hobusepea galeriis, 
Tallinnas 2016. aastal.

“Kaadrist väljas” on neljast fotost 
ning ühest neljakanalilisest videost 
koosnev installatsioon. Fotode autorid 
on kuulsad konfliktifotograafid 
(Roger Fenton, Eddie Adams, 
Greg Marinovich, Don McCullin). 
15-minutiline neljakanaline video 
koosneb nendel samadel fotodel olevate 
stseenide taaslavastustest ja temaatikate 
edasiarendustest. Selle projektiga 
uurisin pressifotode (ja siinkohal eriti 
sõjafotode) manipuleerivat mõju. 

Pikendades fotograafilist hetke 
15-minutiliseks stseeniks, kaob 
šokimoment ning ilmnevad sarnaste 
stseenide lavastatuse potensiaal. 
Staatiline kuid pikendatud hetk 
näib jabur ning paljastab pressifoto 
sümboleid, mis silmapilguna esitavad 
rasket tõde, kuid veerandtunnisena 
mõjuvad justkui lavale paigutatud 
ning korralikult ettevalmistatud etüüd 
(kindla vaatajaskonna jaoks).

video link: https://www.youtube.com/watch?v=MxGdnPwLIZo



ÜLEVAL: Surma varju org 
Roger Fenton (1819-1869) 
Getty’s Open Content Program’i digifoto

ALL: Kindral Nguyen Ngoc Loan tulistab arvatava 
Viet Congi ametniku Nguyen Van Lemi pähe 

Saigoni tänaval, Tet rünnaku alguses 
Eddie Adams (1933-2004) 
Eddie Adams/AP/Scanpix

ÜLEVAL: Inkatha toetajad peksavad mitte-Inkatha 
vabaduspartei meest, kes väidetavalt tulistas nende 
poole “võõrtööliste hostelite etnilise puhastuse” ajal 
Greg Marinovich (1962) 
Greg Marinovich/South Photographs

ALL: Türgi kaitsjad rünnaku ootel 
Don McCullin (1935) 

ARTIST ROOMS 
Contact Press Images/Don McCullin



ÜLEVAL: Still neljakanalisest videost “Kaadrist 
väljas”, veerand nimega FENTON.

ALL: Still neljakanalisest videost “Kaadrist 
väljas”, veerand nimega MCCULLIN.

ALL: Still neljakanalisest videost “Kaadrist 
väljas”, veerand nimega ADAMS

ÜLEVAL: Still neljakanalisest videost “Kaadrist 
väljas”, veerand nimega MARINOVICH.



2014seeria koosneb 46-st fotost
Adre G. Friedmann
Adre G. Friedmann on fiktiivne 
maailmakuulus ungari sõjafotograaf, 
kes dokumenteeris 2017. aastal 
Tallinna sõda ning 2018. aastal 
Iisraeli-Palestiina sõjale järgnevat 
katastroofi. Ta sai mõlema projekti eest 
laia rahvusvahelist tunnustust ning 
kriitikute sõnul tema fotod: “... näitavad 
sõja jälgi linnamaastikul, kus inimeste 
puudumine mõjub kriipivalt ning 
düstoopiliselt.” 

“Adre G. Friedmanni” projekti fotod 
uurivad, kuidas on võimalik fotodega 
illustreerida fiktiivset narratiivi. 
Nad esitavad oletuse, et sarnane 
kontekstiloomine võib toimuda ja 
toimubki pärismaailma meedias. 
Tema fotod on päris, kuid see mida 
nendega proovin illustreerida ning 
fotograaf ise ei ole. Seetõttu on fotod ise 
kontekstitud.

PAREMAL: Noore skulptori 
preemianäitusel “Portrait of Unseen” 
2014. aastal ISFAG@EKKM foto: Ulvi 
Haagensen



2014seeria koosneb 24-st fotost
Adre G. Friedmann: Tallinna sõda

ESTONIA. Tallinn. 2017 February. A wall where executions took place

ESTONIA. Tallinn. 2017 February. A bombed building with chimney stacks still standing

ESTONIA. Tallinn. 2017 February. A supply road in no man’s land

ESTONIA. Tallinn. 2017 February. No man’s land



ISRAEL. Jerusalem. 2018 June. A fortified outpost on the border of no man’s land ISRAEL. Jerusalem. 2018 June. Abandoned apartments on Jaffa street in the centre of Jerusalem

ISRAEL. Jerusalem. 2018 June. An abandoned building in Ein Kerem neighbourhoodISRAEL. Jerusalem. 2018 June. Barbed wire on the border of no man’s land

2015seeria koosneb 22-st fotost
Adre G. Friedmann: Nakba-Shoa



Curriculum Vitae - Aksel Haagensen 
akselhaagensen@gmail.com 
akselhaagensen.com 

HARIDUS  
2018 –             Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; kaasaegne kunst, MA 
2012 – 2017    Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn; installatsioon ja skulptuur, BA 
2014 – 2015    Bezalel Academy of Art and Design, Jeruusalemm, Iisrael (vahetusõpingud) 

NÄITUSED  
2020   Koristada ja valvata ja koristada, koos Katrin Enni, Kaisa Maasiku ja Kati Otsaga, EKA Galerii, Tallinn
2016   Kaadrist väljas, Hobusepea Galerii, Tallinn
2015   Tõde on surnud. Kas ta tõuseb taas?, EKA Galerii, Tallinn 
2014   Adre G. Friedmann – Tallinna sõda, Raja Galerii, Tallinn 

ÜHISNÄITUSED  
2019 
Pärast tööpäeva lõppu, Vent Space projektiruum, Tallinn 
Future Relics (kuraatorid Katie Micak ja Martin Zeilinger), Vector Festival, Toronto, Kanada 
ALC VideoArt Festival, Albacete, Hispaania 
REAALSUS?, Kino Sõprus, Tallinn 
Body and Soul Studio (kuraator Kleer Keret Tali), Kanuti Gildi Saali kelder, Tallinn 
Sa pole üksi, performance õhtu, EKA galerii, Tallinn 
ARS Filmifestival – AFF 2019, ARS projektiruum, Tallinn 
Tulevik oli eile, Pärnu Fotofest, Pärnu linnagalerii 

2018 
BINNAR 2018, Vila Nova de Famalicão, Portugal 
Little Islands Festival, Sikinose saar, Kreeka 
The Bomb Factory Artist Film Festival series, AWEsome Art Space, Art Week Exeter, Suurbritannia 
Kontenporanea 2018, Plaza San Juan Arria, Irun, (Baskimaa) Hispaania 
Thresholds, Gonzo Unit, Thessaloniki, Kreeka 

2017 
Eesti fotokunstimess 2017, Telliskivi loomelinnak, roheline saal, Tallinn 
EnterCITY - TURINvideo, Cavallerizza Reale, Torino, Itaalia 
Artist Film Festival III, The Bomb Factory Art Foundation, London, Suurbritannia 
International Short Silent Film Celebration, Gate 3 Gallery, Haifa, Iisrael 

2016 
Terra Incognita: tuttav lõpmatus (kuraator Kirke Kangro), KUMU kunstimuuseum, Tallinn 
Of the sea, The Historic Dockyards, Chatham, Suurbritannia 
Gallery Mihhail/näitus Mихаил (kuraator Madli Ehasalu), Tallinn 

2015 
artists@WAR (kuraator John Ros), GalleryELL (veebigalerii) 
V Rahvusvaheline Joonistustriennaal “Must ja valge”, Arhitektuuri- ja disainigalerii, Tallinn 

2014 
Portrait of Unseen, Noore skulptori preemianäitus, ISFAG@EKKM, Tallinn

2013 
Väljapääsu maastik (kuraator Kirke Kangro), Tartu kunstimaja, Tartu 
Erinevad suurused, Noore skulptori preemianäitus, Vaal galerii, Tallinn 

KURAATORLUS, INSTALLEERIMINE JA NÄITUSE KORRALDAMINE 
2019 
ma ei jõua ma ei jaksa ma ei viitsi ma ei taha, kureeritud koos Kati Otsaga, Vent Space, Tallinn 

2018 – 2019 
Vent Space projektiruumi tiimiliige (30 näitust), Tallinn 

2016 – 2018 
EKA Galerii installeerija/tehnik 

2014 – 2017 
Kilomeeter Skulptuuri installatsioonitiimi liige Rakveres (2014), Võrus (2015), Rakveres (2016), Tallinn Art 
Week’il (2017) 

WORKSHOP’ID VÄLISMAAL 
2019 
Media Art Symposium, Nida Artist Colony, Leedu 
Triple A: Arctic Art Abisko, Umea ülikooli loenguseeria Abisko kliimavaatlusjaamas, Rootsi 

2018 
Failure is important, Erik Kesselsi masterclass, Riga International Biennial of Contemporary Art Public 
Programm, Läti 

2015 
This is tomorrow, Latvian Centre for Contemporary Art suvekool, Cesis, Läti 
The Perfect Robbery, Tea Tupajic, Tromsö Academy of Fine Art and Creative Writing, Norra 

ARTIKLID  
2019 
Foto on surnud. Elagu Foto!, Sirp, (27. IX 2019; number 38 (3760)) 
Jimmy Nelson Fotografiska Fotomuuseumis, Tallinnas, KUNST.EE, 2019-3 
Juhan Kuusi mitte-mustvalge vikerkaare riik, Vikerkaar 7-8 / 2019 

2016 
Antropoloogiline dokumentalist (Anthropological documentarian), Sirp (16. XII 2016; number 50 (3620)), 
(inglisekeelne variant, ERR) 

2015 
The Gap between ‘Contemporary’ and the ‘Avant-garde’, Echo Gone Wrong

AUHINNAD JA STIPENDIUMID
2019
Eduard Wiiralti stipendium

2014
Noore skulptori preemia, teine koht


