
101

Paljuhäälne Eesti: kultuuriloo 
püsinäituse „Eestimaa 

kahekõned“ koostamisest 
Eesti Rahva Muuseumis

Kristel Rattus

Oktoobris 2016 avab Eesti Rahva Muuseum Raadil külastajatele 
oma uue hoone uksed. ERMile oma maja ehitamine on seisnud 
päevakorral muuseumi tegevuse algpäevist peale. 20. sajandil 
tehti tervenisti neli sellesisulist algatust. Aastal 2005 koostöös 
Kultuuriministeeriumiga ja Eesti Arhitektide Liiduga välja kuulu-
tatud rahvusvaheline arhitektuurivõistlus uue peahoone kavandi 
saamiseks oli juba viies katse. Jaanuaris 2006 avalikustati konkursi 
tulemused. Selle võitis kavand nimega „Mälestuste väli“ (Memory 
Field), mille autoriks oli noorte ja võrdlemisi tundmatute arhitek-
tide kolmik1 Pariisist (Aljas 2009: 413). Esialgu loodeti uus maja 
külastajatele avada juba muuseumi sajandaks sünnipäevaks 2009. 
aasta kevadel. Paraku lükkas pikale veninud segadus hoone rahas-
tamisel ehituse algust ikka ja jälle edasi. Lõpuks rahaküsimus 
lahendati ning 30. aprillil 2013 sai tulevane muuseumimaja viimaks 
nurgakivi.

Hoolimata ebakindlusest muuseumihoone ehituse rahasta-
misel hakati püsinäitusi kavandama üsna pea pärast arhitektuu-
rivõistluse tulemuste selgumist. Püsinäitusi on valmimas kaks: 
Eesti kultuurilugu käsitlev „Eestimaa kahekõned“ ning soome-
ugri kultuuride näitus „Uurali kaja“. Artiklis vaadeldakse neist 
esimest, Eesti kultuuriloo ülevaatenäitust. Artikli kirjutamise ajal 

1  Dan Dorell, Lina Ghotmeh ja Tsuyoshi Tane. Arhitektuurivõistlusest lähemalt 
vt Aljas 2009.
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on töö näitusega poole peal: olemas on kontseptsioon, valminud 
on kavandeid ja demosid nii näituseruumide kui ka eksponaatide 
kohta ning korraldatud on isegi mõned ettevalmistavad üksiktee-
madele keskendunud ajutised näitused.2 Tegelik tulevane Eesti 
kultuuriloo püsinäitus oma terviklikkuses on alles materialiseeru-
mata. Seepärast saab praegu rääkida näituse kontseptsiooni kuju-
nemisest, lähteseisukohtadest ja meetoditest. 

Hakates 2007. aastal uute püsinäituste koostamise ja selle 
kaudu avaramalt ERMi tänapäevase rolli üle mõtisklema, mõju-
tasid meid, ERMi teadureid, kuraatoreid ja pedagooge, kõige enam 
kaks asjaolu: esiteks, ERMi tegevuse iseloom praegu ehk 21. sajandi 
alguses – sealhulgas kogumispoliitika ning aktuaalsed uurimis-
teemad ja -probleemid, samuti riiklike arengukavadega fiksee-
ritud kohustused;3 teiseks, nüüdisaja Eesti ja Euroopa muuseume 
üldisemalt mõjutavad mõtteviisid ja suunad. See tõi endaga kaasa 
ka ERMi eesmärkide ning identiteedi selgema ümbermõtestamise 
ja -sõnastamise.

Mitte üksnes 19., vaid ka 20. ja 
21. sajandi argikultuur

Praegune ERM on avalikkusele küllap kõige paremini tuntud 1994. 
aastal avatud püsinäituse „Eesti. Maa, rahvas, kultuur“ kaudu, 
mis keskendus industrialiseerimiseelsele Eesti talupojakultuurile. 
Sellele näitusele esemeid ja teemasid valides otsustati eksponee-
rida eeskätt ERMi kogude tuumikut, mille moodustavad 18.–20. 
sajandist pärinevad talurahvakultuuri esemed (Reemann 2011: 47). 
Emotsionaalselt hoiakult peegeldas näitus laulva revolutsiooni 
aegseid ja järgseid rahvusromantilisi meeleolusid. Valmis see ju 
vahetult pärast taasiseseisvumist – ajal, mil näituse üldjuhi Vaike 

2  ERMi ajutised näitused „Muuseum näitab keelt“ (2010), „Ostupalavik“ 
(2012) ja „#Niisama linnas“ (2014) katsetasid kõik ühel või teisel viisil tulevase 
püsinäituse sisulisi ja tehnoloogilisi lahendusi.
3  Muuseumide ülesannete kohta vt nt „21. sajandi Eesti muuseumid. Arengu 
põhisuunad 2006–2015“, Tallinn 2006.
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Reemanni sõnul „Eesti ühiskonna keskmes oli rahvuslikkus: otsiti 
oma „juuri“ ja juureldi „eesti asja“ üle“ (samas: 39).

Eesti kultuuri käsitlemine üksnes kunagise talupojakultuurina 
ei kajasta siiski terviklikku Eesti rahva kultuuri, ERMi praegust 
teadustegevust ega Eesti etnoloogiateaduse tähelepanu keskmes 
olevaid küsimusi. Võrreldes 1990. aastate algusega on avardunud 
muuseumile huvi pakkuvate teemade ring ja muutunud lähene-
misviisid. ERM, mis loodi tõepoolest peamiselt traditsioonilisest 
talupojakultuurist pärit „vanavara“ hoidmiseks, on 20. sajandi 
teisel poolel ümber orienteerunud kaasaja argikultuuri kogumisele 
ja uurimisele; see aga on rahvuslikust, kuid veelgi enam sotsio-
kultuurilisest vaatepunktist üpris mitmekesine. Nihet peegeldab 
ERMi ajutiste näituste tegevus: püsinäituse kõrval on muuseum 
koostanud hulgaliselt nii eesti kui ka teiste kultuuride eri tahke 
käsitlevaid ajutisi näitusi. Kogu seda kirevust ühendab argikul-
tuuri mõiste,4 mida ei tohiks tõlgendada triviaalse olmena, vaid 
pigem kollektiivse vaimse seisundi tähtsustamisena üksiksünd-
muste asemel – tähelepanu pööramisena suurte maailmaajaloo-
liste protsesside taustal aeglaselt ja järjepidevalt kulgevale inimeste 
igapäevaelule nii lähemas kui ka kaugemas minevikus; inimeste 
ees seisnud valikute ja asjaolude hargnemisele ning põimumi-
sele, neile omistatud subjektiivsetele tähendustele ning üksikisiku 
rollile kultuuri looja ja kujundajana. 

4  Argikultuur (ingl everyday culture, sks Alltagskultur, sm arkikulttuuri) on Eesti 
etnoloogias 1990. aastatel käibele võetud sotsiaalteaduslik mõiste, mida hakati 
kasutama senise uurimisainese üldnimetuse „rahvakultuur“ kõrval ja selle 
asemel. Argikultuuri väljendusvormid hõlmavad kõike inimese loodut: esemeid, 
sotsiaalseid suhteid ja institutsioone, käitumisvorme, uskumusi, väärtusi jms. 
Argikultuuri uurimise seisukohalt pole asjad ega nähtused tähtsad eeskätt 
omaette uurimisobjektidena, vaid need on kindlate majanduslike ja sotsiaalsete 
suhete indikaatorid, kultuuriloojate, indiviidide, maailmakäsituse, kujutluste 
ja kogemuste väljendajad. Argikultuuris on keskne see, mis on kultuuris 
enesestmõistetav ja loomulik. Selle lähtekohaks on üksikisik, perekond ja 
kodu, rõhutatakse inimese kultuuriloovat tegevust. Argikultuuri uurides on 
oluline analüüsida, kuidas kultuuri aktiivselt luuakse ja taasluuakse, milline 
on kultuuri dünaamika. Inimest nähakse nii kultuuri kandja kui ka loojana. 
(Jaago 2008)
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Suhtlev ning ärakuulav muuseum
Mõeldes muuseumi kui institutsiooni arengule ja ühiskondlikule 
mõõtmele, mõjutas meid enim nõndanimetatud uus museoloogia 
ehk liikumine kommunikatiivse ja ühiskonnatundliku muuseumi 
poole (vt Vergo 1997; Macdonald 2006, Simon 2010). See Lääne-
Euroopas juba 1970. aastatel alguse saanud ja 20. sajandi lõpuküm-
nenditel üha suuremat kandepinda leidnud metoodiline lähenemine 
arvestab muuseumi organisatsiooni ja ülesandeid kirjeldades esma-
joones ühiskonna vajadusi ning pöörab tähelepanu rohkem kultuu-
ripärandi sotsiaalsele tähendusele kui muuseumide organisatsioo-
nilistele ja protseduurilistele aspektidele (Võrk 2010: 19). Mõtteviis 
on toonud kaasa keskendumise eeskätt muuseumide avalikkusele 
suunatud funktsioonidele: suhtlusele oma olemasolevate ja potent-
siaalsete külastajatega ning mitmekülgse elamusliku muuseumi-
hariduse pakkumisele. Suhtlevama ja sotsiaalselt arvestavama 
muuseumi vahenditena on nähtud muu hulgas näituste ja hari-
dusprogrammide elitaarsuse vähendamist ja peavoolukultuurist 
kõrvale jäävate ühiskonnagruppide (keelelised, usulised, kultuuri-
lised vähemusrühmad) kultuuri esitamist; aga ka külastajate arva-
muse ja teadmiste küsimist ning teistele külastajatele kuuldavaks 
tegemist näitustel või mujal muuseumiga seotud keskkondades 
(näiteks veebikeskkondades). Ka näituste esitusviisid on avatud, 
eksperimenteerivad ning isegi mitmeti mõistetavad – näitusi ei 
looda rangelt teaduslikust teadmisest või akadeemilistest diskur-
sustest lähtudes. Kirjeldatud nihe tähendab liikumist „ühehääl-
suselt, kus muuseum saadab „autoriteedi häälel“ sõnumeid oma 
auditooriumidele“ (Runnel, Pruulmann-Vengerfeldt 2010: 119) mitme-
häälsusele, kus muuseum jätab ruumi ka teistele rääkijatele. Selle 
arusaama järgi võiks ühiskonnatundlik muuseum olla maailmavaa-
dete ja kultuuride kohtumispaik ning sõlmpunkt ühiste arutelude 
ja interaktsioonide jaoks (Pruulmann-Vengerfeldt, Runnel 2014: 15). 

Uus museoloogia on toonud kaasa ka vastuolulisi nähtusi, nagu 
kommertslikkuse ja meelelahutuse osakaalu tõusu (Macdonald 
2006: 2). Seda aspekti on võimendanud (eri riikide) reaalolupolii-
tikad, mis on nõudnud muuseumidelt oskust „jääda ellu“ (Raisma 
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2007: 12) ja tuua muuseumisse võimalikult palju tarbimissuut-
likke külastajaid. Museoloog Mariann Raisma märgib, et teine-
kord on elamuse taotlus ning teeninduse roll kujunenud muuseu-
mides olulisemakski kui sisu (samas). 

Ehkki meelelahutuslikkus tundub lahendavat ühtaegu mitu 
muuseumi jaoks elulise tähtsusega probleemi – tagab suurema 
külastajaskonna ja seeläbi suurema olulisuse ühiskonnas kui ka 
suurema omatulu –, ei tähenda ühiskonna vajaduste esiplaanile 
tõstmine ainult meelelahutuse pakkumist. Ühiskonna ootuste 
hulka mahub muudki: näiteks eri ühiskonnaliikmete võimalus 
leida kinnitust oma identiteetidele või võimalus muuseumides 
säilitatavat pärandit ise aktiivselt kasutada. Uue maja ootuses 
ERM noppis uue museoloogia ideestikust välja eelkõige kahesuu-
nalise kommunikatsiooni ja auditooriumide võimustamise idee 
(vt Runnel,  Pruulmann-Vengerfeldt 2010; Tatsi 2013). See tähendab 
olukorda, kus muuseum annab kuraatori kõrval järjest rohkem 
otsustusõigust muuseumikülastajatele – nii kogude täiendamisel 
kui ka ekspositsiooni tõlgendamisel ja loomisel.  

Kahesuunaline kommunikatsioon eeldab sobivaid kanaleid, 
teisalt aga ka koostöötahet. ERM on kasutanud inimeste panust 
peaaegu muuseumi algusaegadest saadik – juba 1920. aastatel seati 
sisse vabatahtlike kirjasaatjate võrk, et koguda informatsiooni eri 
kultuurinähtuste kohta. Võrgustik toimib siiani, olles üles ehitatud 
mudelile, et kirjasaatjad vastavad muuseumis välja töötatud küsi-
muskavadele. Selle kõrval püüab ERM tugevdada võrdsemat suht-
lusmudelit, milles algatus oma teadmiste jagamiseks tuleb audi-
tooriumidelt endilt.5 Vajadus kaasata auditooriume oma tegevusse 

5  ERMi sellealane tegevus oli osa Eesti Teadusfondi rahastatud rahvusvahelisest 
teadusprojektist (ETF8006), mis tegeles muuseumikommunikatsiooniga 21. 
sajandi Eesti ühiskonnas ja mille täitjate hulka kuulus hulk ERMi töötajaid 
(Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Pille Runnel, Taavi Tatsi ja Agnes Aljas). 
Uurimisprojekti raames viidi ERMis ellu mitmeid algatusi, mis pakkusid 
inimestele võimalust oma lugusid muuseumikeskkonnas jagada ning koguda 
seeläbi väärtuslikku uut materjali Eesti Rahva Muuseumisse. Projekti raames  
toimunud osalusalgatuste kohta vaata lähemalt nt Runnel, Pruulmann-
Vengerfeldt 2010; Oma Lood http://omalood.edicypages.com/et.

http://omalood.edicypages.com/et
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aktiivsete partneritena põhineb tõdemusel, et nii muuseumi kui 
ka ühiskonna jaoks on oluline mõista pärandit kui ühist ja jagatut, 
mille kasutamise õigus, aga ka säilitamise vastutus lasub inimestel 
ning institutsioonidel ühiselt (Runnel, Pruulmann-Vengerfeldt 
2010: 125). Tegelikus elus ei ole inimesed sageli varmad muuseumi-
tegevustes aktiivsete loojatena kaasa lööma ning peavad muuseu-
mitöötajaid suuremateks asjatundjateks isegi siis, kui näitustel ning 
programmides käsitletakse neile tavaelust tuttavaid teemasid. Siin 
tuleb muuseumil leida viise, kuidas innustada gruppe ja üksikisi-
kuid kõnelema muuseumis iseendast oma sõnadega ning julgus-
tada neid ühisele tähendusloomele koos muuseumiga.

Peegeldajad
Kõrvuti muuseumi enda kontseptsiooniloomega tegi ERMi tollane 
direktor Krista Aru 2008. aastal eri elualade esindajatele ettepa-
neku mõtiskleda esseistlikus vormis ERMi tähenduse üle ja kirjel-
dada oma ettekujutust tulevasest püsinäitusest. Ta pöördus umbes 
paarikümne isiku poole, esseid laekus kuus.6 ERMi-siseses slängis 
oleme neid inimesi nimetanud „peegeldajateks“, kes meile meie 
kuvandit tagasi peegeldavad.

Peegeldajate tööde kaudu avanes meile järgmine pilt. Reaaltead-
lane ja akadeemik Jüri Engelbrecht kirjeldas ERMi kui keskset 
Eesti identiteedi loojat ja kultuuri(mälu) kandjat, kui emapuud, 
mida ajaloo tormid on räsinud ja murdnud. […] ERMi sihiks on ju 
eesti inimene ja Eestimaa kõige laiemas tähenduses ning inimeste ja 
Eestimaa koht laias maailmas ehk nagu eespool öeldud, emapuu. […]
ERM peab olema koht, mis annab tuge meile enestele, tuletab meelde 
teed tänaseni ja vaatab ka edasi, ning annab teistele teavet, võrdlust 
ja arusaamu põlisest rahvast Läänemere kivisel nurgal. ERM pole vaid 
kogu, vaid eeskätt tegevus! Puu ju kasvab. (Jüri Engelbrecht)

6  Vastanute seas olid reaalteadlane Jüri Engelbrecht, folklorist Mall Hiiemäe, 
lavastaja Merle Karusoo, ajaloolane Cornelius Hasselblatt, kirjanik Andres 
Ehin ning astronoom Tõnu Viik.
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Ta tõmbas – vahest ERMi pikaleveninud oma-maja-saagale 
mõeldes – poeetilise paralleeli Aleksandria raamatukoguga: Mul 
on ERMist mõeldes silme ees Aleksandria raamatukogu, samuti föönik-
sina tuhast tõusnud, kuigi vaheaeg oli tunduvalt pikem. See pole mitte 
ainult suurepärane ehitis, see on teadus- ja kultuuriasutus. Nende siht 
on teadagi taastada Aleksandria koht Vahemere regioonis ja kauge-
malgi. Kas ERM ei saaks laiendada oma emapuu mõtet soome-ugri 
rahvaste põimimiseks? Ja kujuneda Läänemere regiooni üheks tõmbe-
keskuseks. Teadustöö peab olema ERMi loomulik osa. „Tuleb taotleda 
suurimat, et saavutada suuremat!“ ütles F. Tuglas. (Jüri Engelbrecht) 

Folklorist Mall Hiiemäe mõtisklus rõhutas eestlaste rahvaks 
kujunemist, kultuurikontakte ning paiknemist Euroopa kaardil, 
samuti seoseid teiste rahvastega. Nagu Jüri Engelbrecht, tähtsustas 
temagi soome-ugri rahvaste esiletõstmist. Need teemad moodus-
taksid näituse asise põhituumiku, vajaliku paikapaneva orientiiri 
praegusaja arvukatele külastajatele väljastpoolt Eestit ja üksiti meie 
omamaiste külastajate nooremale põlvkonnale. Nimetatud teemad 
peaks välja pakkuma identiteedijuhtlõngu, seletama kultuuridevahe-
lisi suhteid, oma ja võõra mõistete dialektikat. (Mall Hiiemäe)

Lavastaja ja elulugude kogumise entusiast Merle Karusoo tõi esile 
mõtte, et iga inimene koos oma personaalse näo ja isikliku elulooga 
on küllalt oluline, et saada enda päralt oma „koht“ muuseumis. See 
mõtteviis on meile lähedane. Karusoo soovitas näituse loomiseks 
kasutada radikaalset osalusmeetodit ning lasta näitus ette valmis-
tada nii-öelda inimestel tänavalt: Tuleks saavutada, et ettevõtmine, 
mis peaks puudutama kogu rahvast, jõuaks rahvani rohujuure tasandil, 
siis see ei hävi. […] [E]i peaks taotlema mingit abstraktset kõikehõl-
mavat museaalset täiuslikkust, sest ei ole ühtegi hõlmatavat teemat 
ega persooni. Tähtis on inimesi lihtsalt tutvustada, et nad ei kaoks 
meie isiklikult mälupulgalt. (Merle Karusoo)

Kuigi Karusoo ettekujutuses ei peaks näitus hõlmama vaid 
eesti rahvusest inimesi, tuleks iga näitusel sõnasaaja tema rahvu-
sega seostada: [R]ahvuste tähtsust pisendatakse järjekindlalt kogu 
maailmas. Põhjusel, et liiga paljud inimesed saavad end identifit-
seerida ainult riigi kodanikuna. Nõukogude Liit kasutas seda kõigi 
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rahvakildude venelasteks ümbervalamise eesmärgil ja tulemuslikult. 
Sellele tendentsile vastu astumine julgustaks ka teisi säilinud rahvusi 
olema uhke oma tegeliku identiteedi üle. Igal inimesel on õigus oma 
eluloole ja päritolu on eluloo olulisim osa. (Merle Karusoo)

Fennougrist Cornelius Hasselblatti nägemus ERMi püsinäitusest 
lahknes mõnevõrra Karusoo rahvuskesksest projektist, kuid oli 
meie eneste seisukohtadega ehk enim sünkroonis. Kui Eesti Rahva 
Muuseumi kavandatav püsinäitus peab olema näitus „rahva eluloost 
ning kultuurist Eesti aladel läbi ajaloo“ – nagu käesoleva essee esile 
kutsunud kirjas on öeldud –, on selle hoolika sõnastamisega tegelikult 
juba kõike olulist öeldud: huvi keskmes on Eesti Vabariigi territooriumil 
läbi aegade elanud inimesed ning nende tegevus. Selle suhteliselt laia ja 
neutraalse sõnastuse võib minu meelest seletada juba asutuse nimega: 
Eesti Rahva Muuseum nimelt ei ole Eesti Rahvusmuuseum. Teades, et 
praegu tõlgendatakse asutuse nimi just nimelt rahvusmuuseumiks, 
arvan siiski, et „vanal“ nimel on loogiline taust: rahvus on suhteliselt 
noor termin, vaevalt kakssada aastat vana. Ajavahemik, mida Eesti 
Rahva Muuseumi püsinäitus peaks katma, on aga tunduvalt suurem, 
täpsemalt öeldes: 55 korda suurem, kui lähtume sellest, et Eesti aladel 
on inimlik elu olnud juba 11 000 aastat tagasi. […] Tegutsegem niisiis 
inimeste ja nende eluoluga Eesti aladel. Seega on tulnud Eesti Rahva 
Muuseumist Eesti Rahvastiku Muuseum. (Cornelius Hasselblatt)

Kokkuvõttes nägime „peeglist“ soovi, et ERM võtaks enda kanda 
(rahvus)kultuurilise identiteedi sõnastaja ja vahendaja rolli; et 
antaks sõna võimalikult paljudele inimestele personaalselt; et 
määratletaks Eesti kultuuri olemist ning asetumist suuremasse 
Euroopa tervikusse. Lõpuks ka seda, et oldaks rahvuslik. Corne-
lius Hasselblatti välja toodud mitmeti mõistetavus seoses ERMi 
nimega on kõnekas – tänases päevas vanamoodsalt kõlav Eesti 
Rahva Muuseum, mida argises kõnepruugis on tavatsetud ja tavat-
setakse veelgi „rahvusmuuseumiks“ teisendada, pakub ühtlasi 
võimaluse mõtestada Eesti rahvast avaramalt ja nüüdisaja tege-
likkust arvesse võttes. Üks viis tegutseda tänapäevase rahvus-
muuseumina on olla demokraatlik avatud foorum, võrdselt ligi-
pääsetav ja esindav kõigi riigi elanike jaoks. See on tee, mille uuel 



Paljuhäälne Eesti

109

aastatuhandel on valinud ka ERM ja mis esindab pigem rahvas-
tiku- kui pelgalt ühe etnose keskset lähenemist. 

Dialoogiprintsiip
Niisiis oli Eesti kultuuriloo uue püsinäituse koostajatele selge, 
et näituse käsitlusviis peab olema senisega võrreldes märksa 
avaram. Samuti soovisime luua näituse, mis tõepoolest suhtleks 
oma publikuga – kuulaks ka külastajate lugusid ning võimaldaks 
neid muuseumikeskkonnas esitada. 

Eesti kultuuriloo püsinäituse töörühmas 2009. aastal sõnastatud 
kontseptsioon kõlas lühidalt kokku võetuna lõpuks nii: Eesti kultuu-
riloo näitus „Eestimaa kahekõned“ kirjeldab argikultuuri muutusi 
Eestis, tehes seda eri kultuuriliste ja sotsiaalsete gruppide kaudu. See 
on eelkõige lugu tavalistest inimestest, kes on Eestis elanud, töötanud, 
armastanud ja lapsi saanud. See lugu jutustab nende toimetulekust 
oma igapäevaeluga: tulekutest ja minekutest, hakkamasaamisest nii 
traditsiooniliste normide ja reeglitega kui ka suurte maailmaajaloo-
liste protsessidega ning nende võimest asju algatada, muuta ja luua.

„Eestimaa kahekõned“ on üldpealkiri tosinast üksiknäitusest 
koosnevale kompleksile, mille eri osad on kõik vaadeldavad ka 
omaette tervikutena. Püsinäituse telje moodustab Eesti kultuuriloo 
ülevaatenäitus „Ajarada“, mida omakorda laiendavad üksikteema-
dele keskenduvad näitused. Viimaste spekter ulatub Eesti tradit-
sioonilisest rahvakultuurist ja viimastel aastatel ERMis küllaltki 
hästi uuritud ja eksponeeritud7 nõukogude perioodi argikultuurist 
sellistegi teemadeni, mille käsitlemine ei ole varem ERMis olnud 

7  Süstemaatiline nõukogude argielu uurimine sai ERMis alguse 2002. aastal 
Eesti Teadusfondi rahastatud uurimisprojekti (ETF5322) Argielu strateegiad 
ja praktikad raames. Tartu Ülikooli etnoloogide juhitud projekti täitjate 
hulka kuulusid ka ERMi teadurid Terje Anepaio, Reet Piiri ja Ellen Värv ning 
peavarahoidja Riina Reinvelt. Uurimistöö tulemusena valmis mitu näitust 
nõukogude argielust. Nood – näitused Tartu Plastmasstoodete Katsetehase 
omaaegsetest sümboleseme staatusesse jõudnud kilekottidest Kile kotti! (2005), 
nõukogudeaegsest toidukultuurist „Ise sõime, ise jõime…“ (2006) ning noorte 
suvepäevadest Nõukogulik lähetus ellu (2007–2008) – pälvisid publikult nii 
kiitust kui ka kriitikat: leidus nii neid, kes suhtusid käsitletud teemadesse 
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tavapärane. Senisest suurem osakaal on arheoloogilisel mater-
jalil, samuti vaimse kultuuri aspektidel – eesti keelel8 ja regilaulul. 
Tulevad näitused nüüdisajast: noorte linnakultuurist ja toidukul-
tuurist, ning inimeste vahetutest füüsilistest keskkondadest: kodust 
ja looduskeskkonnast. Eraldi näitusesaal on Eesti esimese sini-
mustvalge, EÜSi ajaloolise lipu jaoks, mida on taasiseseisvunud 
Eestis rahva ette toodud vaid loetud kordadel. On saal, kus selleks, 
et anda külastajale ülevaade ERMi kogude mahust ja mitmekesi-
susest, hakatakse eksponeerima tervikkollektsioone. On ka saal, 
kuhu ootame oma näituseideid ellu viima kõiki Eesti inimesi, kes 
muuseumitööga igapäevaselt ei tegele.  

Näituse pealkiri „Eestimaa kahekõned“ sündis pärast vaidlusi 
ja arutelusid etnoloogiaprofessor Art Leete välja pakutuna. Nii 
professor Leete kui ka näituse töörühm tõlgendasid ’kahekõne’ 
mõistet ühtmoodi metafoorselt – kui dialoogilisuse printsiipi, mis, 
püüdmata avastada mingi kultuurinähtuse ainuõiget tähendust 
ja rõhutades kultuuri olemuslikku mitmehäälsust, aitaks esitada 
mitmeid esilekerkivaid subjektiivseid vaateid ja tähendusvõimalusi. 
Kultuurinähtuste kujutamine paljudest vaatenurkadest, eri osaliste 
pilgu läbi, näis võimaldavat luua mitmetahulise, nõndanimetatud 
tiheda (Geertz 1973) kultuurikirjelduse ning vältida eluliste vastu-
olude ja järjekindlusetuse liigset tagaplaanile tõrjumist. Selliselt 
mõistetud dialoogilisus ühelt poolt ei eitaks subjektiivsete käsit-
luste eluõigust ning teiselt poolt võtaks arvesse nende suhestumise 
traditsiooni ja kontekstiga, millesse need paigutuvad (Gadamer 
1975: 269). Peale näituse mitmehäälsuse näis pealkiri „Eestimaa 
kahekõned“ viitavat ka aktiivsele interaktsioonile kuraatori(te) 
ja külastaja(te) vahel, kes mõlemad toovad muuseumi kaasa oma 
isiklikud tõekspidamised ja kultuuri mõistmise. 

nostalgia ja sooja huumoriga, kui ka teisi, kes ei pidanud neid muuseumi 
jaoks piisavalt väärikaiks.
8  Eesti keelt oli ERM varemgi näituse formaadis käsitlenud: 2010. aastal 
avatud Muuseum näitab keelt. Iseäranis koolide seas populaarseks osutunud 
näitus  oli juba tookord mõeldud eelkatsetusena uue maja eesti keele teemalise 
näituse jaoks.
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Hiljem, mitmesuguste konverentsi- ja muude ettekannete kaudu 
publiku ette jõudnuna, on selgunud, et eestikeelne ’kahekõne’ 
mõiste ei ole dialoogiprintsiibi kirjeldamiseks piisavalt tabav 
väljend. ’Kahekõnet’ näituse pealkirjas tavatsetakse käsitada sõna-
sõnaliselt kui kahe inimese vahelist vestlust. Kuna näituse pealkiri 
peaks vahetult tõlgendatuna tekitama otsekohe sobiva konnotat-
siooni, on püsinäitust koostav töörühm kaalunud selle väljavaheta-
mist. Küll aga kirjeldab eespool öeldu adekvaatselt näituse teema-
valikuid ja käsitlusviisi: Eestimaa kahe- või mitmekõned kajastavad 
eri ajastutest pärinevate ning erineva sotsiaalse ja kultuurilise 
taustaga inimeste subjektiivseid elulugusid ja maailmapilte suhes-
tatuna suurte maailmaajalooliste protsessidega.

Sedavõrd suuremahuline näitus, nagu tuleb „Eestimaa kahe-
kõned“ nii oma ajaliselt ja temaatiliselt haardelt kui ka hõivatavate 
ruutmeetrite hulgalt, on paljude inimeste koostöö projekt. Aastate 
jooksul on kuraatorite meeskonda kuulunud üle neljakümne naise 
ja mehe eri elualadelt (etnoloogia, arheoloogia, ajalugu, folkloris-
tika, kultuurikommunikatsioon, keeleteadus, religiooniuuringud, 
kartograafia, muusika ja mitmed kunstialad). Kontseptsiooni aren-
dusse on panustanud veelgi suurem hulk eksperte – mitmete näitu-
seteemade väljatöötamine algas laiapõhjaliste ümarlaudadena, 
kus oma ala asjatundjad arutlesid, millised teemad vääriksid või 
vajaksid ERMi näitusel käsitlemist (sellised ümarlauad toimusid 
näiteks arheoloogidega, keeleteadlastega, kesk- ja uusaja uurija-
tega; samuti kurtide kogukonna esindajatega). Kontseptsiooniaren-
duse käigus oleme ikka ja jälle küsinud ekspertnõu. Suur vastutus 
näituse õnnestumise eest lasub eri taustaga kujundajatel – sellel, 
kas ja kuivõrd suudab nende loodud „pakend“ toetada ning edasi 
anda kuraatorite ideid.
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Digitaalsed tehnoloogiad näitusel
Nii nagu kõigis elusfäärides, on lähimineviku digitaalne pööre9 
(Pruulmann-Vengerfeldt jt 2013: 7) oluliselt mõjutanud ja muutnud 
ka muuseumide toimimist. Nüüdismuuseumid kasutavad digiteh-
noloogiaid järjest endastmõistetavamalt kõigis oma tegevusvald-
kondades: kollektsioneerimisel, kogude kirjeldamisel, uurimisel 
ja vahendamisel ning muuseumikommunikatsioonis. Kollekt-
sioonide ja virtuaalnäituste interneti kaudu avalikult kättesaa-
davaks tegemine vabastab muuseumi „aja ja ruumi piirangutest“ 
(Bartak 2007: 20), laseb tal oma haaret laiendada ning jõuda ka 
nende inimesteni, kes muidu ehk muuseumi ei satukski (Schwei-
benz 2004). Virtuaalmuuseumi keskkonnad lubavad tegelikel ja 
potentsiaalsetel muuseumikülastajatel lisada olemasolevatele 
objektidele kommentaare või mitmesuguseid märksõnu, võimal-
davad inimestel omavahelisi arutelusid pidada ja kasutada digi-
taalse jutustamise vahendeid (Runnel, Pruulmann-Vengerfeldt 
2010: 120). Digitaalsete tehnoloogiate abil saab rikastada ka füüsilisi 
näitusi, seostades eksponaatidega informatiivseid ja emotsionaalset 
laadi materjale. Suhtumine digitaalsete tehnoloogiate kasutamisse 
näitusesaalis on siiski kahetine: ühelt poolt nähakse neis tänu-
väärt abivahendeid, teiselt poolt aga muuseumielamuse vaesesta-
jaid ning selle muutjaid filmi- või arvutimängumaailma taoliseks.

Võimalus, mida digitaalne tehnoloogia näitusesaalis pakub ja 
mida ERM „Eestimaa kahekõnedes“ ka eri vormides kasutab, on 
eksponaadi konteksti avamine. Kultuuriloomuuseumis nagu ERM, 
mille eksponaadid on üldjuhul argised esemed, ei pruugi näitu-
sele väljapandud asjad olla endastmõistetavalt kõnekad. Tihti pole 
need eriti atraktiivsedki. Sellised esemed saavad kultuuriloolise 

9  Mõistet ’pööre’ on viimastel aastakümnetel humanitaar- ja sotsiaalteadustes 
meelsasti kasutatud – on eritletud näiteks kultuurilist, lingvistilist, pildilist, 
kognitiivset, performatiivset, digitaalset pööret. Ehkki mõned neist „pöördeist“ 
kalduvad jääma vaid teadusliku retoorika pärusmaaks, on digitaalsete 
tehnoloogiate levimine eri elusfääridesse oluliselt mõjutanud ka materiaalset 
maailma ning toonud kaasa tähelepanuväärseid muutusi nii inimeste ja 
institutsioonide kommunikatsioonis kui ka teistes igapäevapraktikates. 
(Pruulmann-Vengerfeldt jt 2013: 7) 
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tähenduse pigem subjektiivsete elulugude ja kultuuriliste seoste 
kui materiaalsete omaduste kaudu, mida näitustel on traditsioo-
niliselt esitatud väljatrükitud tekstide ja pildimaterjali vormis. 
Digitaalsed vahendid lubavad selgitava materjali hulka laiendada 
ja mitmekesistada. Nende abil saab eksponaatidega liita fotosid, 
filme, animatsioone, andmebaase, lingikogusid, terveid virtuaal-
keskkondi – milleni iganes näituseloojate fantaasia küündib. See 
võimaldab kuraatoril kirjutatud teksti hulka vähendada ja mõtes-
tada eksponaati hoopis intuitiivselt haaratava pildikeele kaudu. 
Pilt mõjub tekstina: kõik kasutatud detailid (näiteks ajastutruud 
rõivad, ehted, mööbel ja muud olmelised esemed, kuuldav muusika 
ja teised helid jne) on infokandjad (Beier-de Haan 2006: 195).  

Külastaja jaoks ei ole näitusel peatähtis siiski niivõrd info 
hulk, kuivõrd just kontseptuaalne raam, millesse see on pakitud. 
San Fransisco ja Londoni muuseumides tehtud külastajakäitu-
mise uuringutest (Walker 2008: 117–120) on selgunud, et tihti ei 
suuda külastajad üksikuid muuseumieksponaate näitusetervikus 
omavahel seostada. Samas oli nimelt kontseptsioon see, mis inimes-
tele muuseumist lahkudes esmajoones meelde jäi. Ka siin võib 
abi olla läbimõeldult korraldatud digitaalsetest vahenditest, mis 
aitavad külastajatel eksponaate ja teemasid omavahel ühendada 
ning mõtestada. 

Teisalt pole kadunud konservatiivsemate inimeste hirm selle 
ees, et digimaailma fantaasiaküllaste simulaakrumite ja eriefek-
tide virvarris läheb kaotsi see ainulaadne, kuid märksa subtiilsem 
kogemus, mida pakuvad muuseumide originaalesemed. Digi-
taalsete tehnoloogiate abil loodavad teatraalsed ja interaktiivsed 
minevikurepresentatsioonid,10 mis kaasavad nähtuse kogemisse 

10  Representatsioonina mõistetakse nii kultuurilist toodet kui ka selle loomise 
protsessi, mis kasutab ressursina kultuurimälus talletatavaid elemente, tehes 
seda teadlikult valikuliselt. Selleks antakse juba hääbunud kultuurinähtustele 
sotsiaalsest ja kultuurilisest kontekstist sõltuvalt uus väärtus, mille käigus 
võivad selle tähendus ja funktsioonid kujuneda esialgsest tunduvalt erinevaks 
(Kirshenblatt-Gimblett 1995: 370–373). Kuigi representatsioonid viitavad 
minevikusündmustele, loovad need nähtuse, mida nad näivad esindavat või 
tõlgendavat, kõigepealt ise. Iga taoline esitus on ainulaadne konkreetses ajas, 
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võimalikult palju meeli ja tajusid, võivad olla visuaalselt ja emot-
sionaalselt väga mõjuvad. Kuigi nende eesmärk on näituseelamust 
ergastada ja „tõepärastada“, on realistlikke virtuaalseid representat-
sioone kritiseeritud selle eest, et nende loodav kogemus ei peegelda 
mitte kultuurinähtust, mida need illustreerima peaks, vaid on täiesti 
ainukordne asi iseeneses, millele tema vorm lisab metafoorselt uusi 
tähenduskihte (Hein 2000: 12; Beier-de Haan 2006: 195). Seega, repre-
sentatsioonid mitte ei imiteeri ega asendada reaalsust, vaid pigem 
muudavad seda, luues uusi maailmu ja mõnikord ka uusi seoseid. 

Digitaalsete tehnoloogiate ülesanne on näitusekogemust toetada, 
mitte segada. Tähtis on kasutada neid strateegiliselt ja hästi orga-
niseeritult (Bartak 2007, Walker 2008: 112), säilitades tasakaalu 
originaalesemete ja virtuaalsete eksponaatide vahel ning korral-
dades näitusega seotud digimaailma nõnda, et muuseumikogemus 
oleks intellektuaalselt ja emotsionaalselt stimuleeriv, mitte peale-
tükkiv ega kiiresti tüütav. 

Digitaalne pööre muuseumis ei ole kaugeltki lõppenud. Terve see 
valdkond muutub väga kiiresti ja niisama kiired on arengud ka 
muuseumiinstitutsioonis, tuues endaga kaasa nii õnnestumisi kui 
ka möödalaskmisi. „Eestimaa kahekõnesid“ tehes katsetame pide-
valt, saamata siiski olla õnnestumises täielikult kindlad. Praegused 
näituselahendused võivad juba mõne aasta möödudes tunduda 
vanamoodsana. Piiratud eelarvega muuseumil pole võimalik ega 
mõttekas konkureerida kommertstoodetega. See on valdkond, 
kus oma näituse pikemaks ajaks kui vaid mõneks aastaks rajav 
muuseum võtab kindlasti riski. Ajajärgul, mil digitaalsetest tehno-
loogiatest saab järjest enam igapäevaelu osa, näib see tee enesest-
mõistetav ja paratamatu. Siiski on aastate jooksul koostatud näitus-
test saadud kogemus ning eri teemade ja esitlusviiside läbimäng 
andnud meile võimaluse juba tehtud vigadest mõndagi õppida. 

ruumis ja sotsiaalses kontekstis toimuv sündmus ning teadlikke valikuid ja 
otsustusi nõudev situatsioon. (Rattus 2011: 117) 
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Kokkuvõtteks
Artikkel heitis pilgu ERMi uude majja loodava Eesti kultuuriloo 
püsinäituse koostamisele ajal, mil näituse valmimine on alles poole 
peal. Seepärast käsitles artikkel eeskätt näituse kontseptsiooni ja 
koostajate püüdlusi ning kirjeldas neid ideelisi ja praktilisi suun-
dumusi, mis on näituse loomist senise töö käigus mõjutanud: ERMi 
muutuvat identiteeti uuenevate kogude ning tänapäevaste museo-
loogiliste suundumuste valguses, Eesti arvamusliidrite pilguheitu 
ERMi kuvandile ja eesmärkidele ning niinimetatud digitaalse 
pöörde juba nähtavat, aga ka oletatavat mõju näitusetegevusele.
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The Many Voices of Estonia: Preparing 
the New Permanent Exhibition “Estonian 

Dialogues” into the New Building of 
the Estonian National Museum

Summary
In October 2016, Estonian National Museum (ENM) will open its 
new house in Raadi to visitors. The idea of constructing a building 
exclusively for the ENM has stood on the agenda since the early 
days of the museum. During the 20th century, four attempts to 
build a house for the museum were made. In 2005, for the fifth time, 
an architecture competition for the new building of the ENM was 
announced. The competition was won by a work named “Memory 
Field”, which was authored by young architects from Paris: Dan 
Dorell, Lina Ghotmeh and Tsuyoshi Tane. The commencement 
of construction, however, was delayed again and again due to 
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confusion surrounding the financing plan of the building. Finally, 
the financial questions were resolved and, on the 30th of April 2013, 
the cornerstone of the future museum house was laid.

Nevertheless, the planning of permanent exhibitions in the new 
building began soon after the end of the architecture competition. 
In the new house, there will be two of exhibitions: one about Esto-
nian cultural history “Estonian Dialogues”, and the other about 
Finno-Ugric cultures “Echo of the Urals”. The present article treats 
the preparation of the first one. For now, preparation of the expo-
sition is halfway complete: the conceptual framework has been 
completed, dozens of design drafts and demos for both exhibition 
spaces as well as exhibits have been made, and even some tempo-
rary preparatory shows that have focused on the themes of the 
future exhibition have been called to life (“Talking the tongue” 
(2010), “Shopping Fever” (2012) and “#Chilling around Town” (2014)). 
But the real permanent exhibition-to-be in its entirety has not yet 
materialized.

ENM was created in the early 20th century, mainly to preserve 
the “antiquities” of traditional Estonian peasant culture. During 
the second half of the 20th century, the museum has been reori-
ented to collect and study contemporary everyday culture. “Esto-
nian Dialogues” too, aims to grasp Estonian culture in the broader 
sense and to cover a variety of social and cultural groups that 
have lived and are living in Estonia. The creation of the concep-
tual framework of “Estonian Dialogues” has been contributed to 
by a wide group of people from different walks of life and from a 
variety of academic disciplines. 

The exhibition’s workgroup has also been inspired by some 
approaches of the new museology methodology, namely, the 
ideas of two-way communication with visitors and of empowering 
audiences. This approach describes a situation in which museum 
curators give more and more decision-making power to the visi-
tors – both while collecting objects for the museum as well as 
while displaying and interpreting them. The need to engage audi-
ences as active partners in the museum’s activities is based on the 
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assumption that it is important to understand cultural heritage 
as common and shared both by the museum and the society, and 
in doing so, admit that the right of usage as well as the responsi-
bility of preservation lies both on people and institutions together.

As in all spheres of life, museum practices, too, have been signif-
icantly influenced by the so-called digital age. Modern museums 
are using digital technologies in all areas of activity: in collecting, 
describing, investigating and mediating collections, as well as in 
museum communication. As digital technologies are advancing 
very quickly, museums need to experiment in order to keep up with 
the pace. This has brought both successes and failures. This is an 
area where the museum, which opens its exhibition for a period 
longer than a few years, will surely be taking a risk. However, in 
an era in which digital technologies are more and more part of our 
everyday life, the risk seems to be inevitable. While creating digital 
exhibits, guides and other media for the “Estonian Dialogues”, the 
museum cannot be entirely sure of success. However, the experi-
ences gained through the making of preparatory exhibitions have 
also given us the opportunity to learn from our own mistakes. 


