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JULIAN HETZELI MULJETAVALDAV 
INSTALLATSIOON „SCHULDFABRIK“ SAAL 
BIENNAAL FESTIVALIL 
 
Tallinna Goethe Instituudi toel esitleb festival SAAL Biennaal 2017 Saksa 
kunstniku Julian Hetzeli teost „Schuldfabrik“, mis on muljetavaldav kooslus 
kunstiinstallatsioonist ja tegevuskunstist. 15. kuni 18. augustini on vaatajatel 
võimalus ise kogeda, kuidas ja kas üldse on võimalik süüst puhtaks saada. 
 
“Schuldfabrik” on installatiivne parkuur läbi mitme ruumi. Julian Hetzel läheb süü 
ja süütunde uurimisel sügavuti, pakkudes jõuliselt ja üllatavalt välja kaasaegseid 
pattude lunastamise viise – ilukliinikust seebitootmiseni. 
 
“Schuld” on saksakeelne termin, mis kannab endas kahte erinevat, aga samas ka 
seotud tähendust: “süütunne” kui moraalne kohustus ja “võlg” kui majanduslik 
kohustus. “Schuldfabrik” uurib nende kahe mõiste vahelist konflikti aga ka nende 
potentsiaalselt valorisatsiooni. Julian Hetzel on koostöös plastiliste kirurgide ja 
nende klientidega loonud seebi, mida valmistatakse rasvaimu kõrvalproduktina 
kogunevast inimrasvast. “Self – Human Soap” (“Ise – inimseep”) on loodud 
inimestelt inimestele. Seebi müügist saadud tulu annetatakse Aafrika 
kaevuehitusprojektidele. 
 
„Schuldfabrik“ on seebipood, ilukliinik, pihitool ja jätkusuutlik süütunde 
taaskasutamise süsteem. Sellel installatsioonil on mitmeid ligipääse, samas puudub 
väljapääs. Teose “Schuldfabrik” puhul on kollektiivne mäletamiskohustus seatud 
silmitsi individuaalse unustamisõigusega. “Isegi kui pesed end seebiga ning 
kasutad ohtralt puhastuspulbrit, jääb su südametunnistus mustaks.” 
 
SAAL Biennaal 2017: Julian Hetzel „SCHULDFABRIK“ 
15.–18.08.2017, Kanuti Gildi SAAL 
“Schuldfabrik” toimub Kanuti Gildi SAALis algusega Keldrisaalist (Pühavaimu 5). 
 
15.08 ajavahemikul 17.00–20.00, sissepääs 6 inimesele iga 20 min järel (viimane 
sissepääs kell 20.00). 
16./17./18.08 ajavahemikul 15.00–18.40, sissepääs 6 inimesele iga 20 min järel 
(viimane sissepääs kell 18.40).  
 
Piletilevist ostes saate valida endale sobiva kellaaja. 
Üksikpiletid: 10/14 € kuni 09.08, alates 10.08 12/16 € 
Saripilet: ostes korraga 5 või enam piletit (ühele või erinevatele üritustele) 9 € 
 
 
Julian Hetzel 
Julian Hetzel tegutseb lavastaja, muusiku ja visuaalkunstnikuna. Tema tööd on 
poliitilise dimensiooni ja dokumentaalse lähenemisega ning paiknevad teatri, 
muusika ja meedia ühisalal. Neid on esitletud mitmel pool: Spielart-Festival 
Münchenis (DE), Theater der Welt Mannheimis (DE), Theaterformen Hannoveris 
(DE), Steirischer Herbst Grazis (AT), Brut Viinis (AT), Frascati Amsterdamis (NL), 
STUK Leuvenis (BE), Kaaitheater Brüsselis (BE), Läti Rahvusteater (LV), Espacios 
Revelados Buenos Aireses (ARG), Malta Festival Poznanis (PL), Quadrienale Prahas 
(CZ). Podiumkunsten Fond Hollandis on määranud talle “Nieuwe-Makers-subsidie” 
ning perioodil 2014–2016 oli ta seotud etenduskunstide festivaliga SPRING. 
Julian Hetzel on sündinud Schwarzwaldis (DE), hetkel baseerub Utrechtis (NL). Ta 
on õppinud visuaalkommunikatsiooni Bauhaus ülikoolis Weimaris ja lõpetanud 
2013 aastal uusi teatri- ja etenduskunstide vorme uuriva laboratooriumi DasArts 
Amsterdamis. Ta on elektro-pop bändi Pentatones asutajaliige. 
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Lisainfo: 
www.goethe.de/tallinn 
www.facebook.com/goetheinstitut.estland 
www.saal.ee 
www.julian-hetzel.com 
 
 


