Tallinna vanalinna Ladina kvartali kultuurikeskuses toim ub 24. - 3 0 . septem brini kolm andat korda festival
“ Trialogos” .
“ Trialogos” (“ Kolm kõne") on ebatavaline sõnakunstide, m uusika ja teaduse süm bioos, mis m eenutab suurt
m ultim ediaalset lavastust. Helilooja V ladim ir M artõnov on festivali idee kätkenud kunstilisse vorm i, mida ta
nim etab “ Inim este ja inglite m änguks” . See eksperim entaalne lavastus ehk m üsteerium on pühendatud
Tallinna D om iniiklaste Püha Katariina kiriku taaselustam isele. Selle ettekandm isest võtavad osa kõik festi
valil esinevad kunstikollektiivid ja solistid: orkester Opus Post (M oskva), ansam blid Sirin (M oskva), Bractw o Lutni (Krakov), Linnam uusikud, Püha M iikaeli Poistekoor ja Theatrum (Tallinn) ja solistid Tatjana
G rindenko, Olga Baigulova ja Valentina Georgijevskaja M oskvast. Kava vt. lk. 24.

H iljuti ilm unud fe m inistliku kunstikriitika valiku “ Pando
ra laeka” üks läbivaid m õtteliine on subjektiivsuse rõhu
tam ine. See haakub ü lim alt m aailm a hum anitaarias
viim astel küm nenditel levinud suundum usega: ei ole
"pu hast” ega erapooletult tunnetavat subjekti. Tunnetus
on alati kellegi tunnetus, kel on oma kontekst, m inevik ja
olevik, probleem id ja huvid ning see m õjutab parata
m atult seda, kuidas ta midagi vastu võtab.
Selle seisukoha järgi on juba tunnetuse jaotus objek
tiivseks ja subjektiivseks ise
subjektiivsuse ilm ing.
O b je ktiivsu s-su b je ktiivsu s polegi eeskätt filo s o o filin e
dilem m a, sest selle järelm id on igapäevase elu praktikas.
Niisugune jaotus on kellelegi kasulik, probleem on
ideologiseeritud. Cui bono? - selles on küsim us.
Fem inistid (kasutan seda mõistet, olles teadlik selle
ebatäpsusest) väidavad, et objektiivsus kui niisugune,
m ingi üldkehtiv perspektiiv jm s. on valgete meeste
leiutis. Meeste objektiivsusetaotlus on paremal ju h u l
illusioon, halvim al diversioon. Viim ane tähendab, et
valged mehed esitavad oma subjektiivset vaadet ajaloole,
poliitikale, üldse kõigele kui ainsat ja üldkehtivat, sest
see sobib neile kõige parem ini. Surudes naiste, laste,
värviliste ja teiste endast erinevate tunnetusviisid oma
Prokrustese sängi, ekspluateerivad nad neid in im rü h m i
tea d liku lt või alateadlikult.
Tegelikult aga tunnetavad naised (värvilised, lapsed
jne.) teistm oodi kui m ehed, neil on oma perspektiiv. See,
mis tu n d u b meestele oluline, ei pruugi neile seda olla, ja
vastupidi. (See puudutab ka kunstiajalugu, aga sellel ma
praegu ei peatuks.)
Samas on üldteada, et tunnetam ine on la h utam atult
seotud keele, m õistelise aparatuuri ja sõnavaraga. Nende
abil me struktureerim e ja hõlvam e m aailm a. Kui m ehed
on sundinud naistele peale oma perspektiivi, siis on nad
seda teinud spetsiifilise sõnavara abil. Just selle kaudu
on nad pannud naised m aailm a “ kirjeldam a” (kui kasu
tada Richard Rorty väljendust) sam am oodi nagu nad ise.
Mõisted on ideoloogia. Ergo: naised peaksid suhtum a
suure ettevaatusega mõistete m aailm a, millesse nad
sünnivad, kuhu nad on heidetud. Sest see on meeste
tehtud ilm . Naised ei tohiks m idagi uisapäisa üle võtta.
Kas see on neil õnnestunud? Kas naised selle m õisteilm a
“ dekonstrui” ja lam m utusega üldse tegelevad? Vaatleme
paari o lulist mõistet.
F em inism i liik u m a p a n e v m ootor um bes saja
kolm eküm ne aasta jooksul on olnud võrdsusetaotlus. Ka
need fem inistid, kes on kõige kaugemal labase võrdus
märgi asetam isest lesbismi ja fem inism i vahele, to oni
tavad võrdsust. Aga ju s t siin - m ulle paistab - astuvad
nad reha otsa. Sest nad käsitavad võrdsust tähendus
m ahus, m ille (valged) mehed sellele on andnud. Sest
mis on sellisena m õistetud võrdsus?
Ärme räägime traktoristi-m anjadest, naisvasaraheitjatest ja teistest, kes võtavad seda sõna-sõnalt. Võrdsus
meeste käsituses tähendab tänapäeva ühiskonnas olla
võrdselt edukas (võrdseid palku, võrdseid võim alusi kan
dideerida am etikohtadele jne.). Kui naised võitlevad
selle eest, siis nad konkureerivad meestega nonde rea
peal. Kuhu jääb nüüd subjekti kohalolu? M iks ei anna
naised võrdsusele oma soospetsiifilist tähendust? Neil
oleks täielik põhjus seda teha
Sest edukus pole
täisväärtuslikuks eluks tõepoolest ainus ega peam ine.
Väidan, et naised peaksid suhtum a moodsa ühiskon
na “ m ängu” reservatsioonidega, sest sum m a sum m arum
on see meeste "m ä n g ” . Teiseks, ülem ast vaatepunktist

on võrdsus sugude vahel suurem kui praegu paistab.
Nii im elik kui see ka pole, aga paljukiidetud "avatus
ja läbipaistvus" on ühed kõige am bivalentsem ad, kui
m itte kahtlasem ad m ärksõnad, kui vaadata neid naiste
perspektiivist. Tõsi, naiste otsese julm a ekspluateerim ise
vähenem isele on need palju kaasa aidanud. Tänu neile
me lihtsalt team e naiste seisundist. Aga kusagil on piir
ees, kust alates läbipaistvus ja avalikustam ine naiste
m aailm a huve .enam ei teeni. See ei vii neid viim se
võitluse maale.
Meeste m aailm a d o m inant on vaba konkurents. Sää
rases m aailm as läbilööm iseks on mehed tervikuna nais
test ilm sesti parem ini kohanenud, kuna see m aailm on
nende endi tehtud. Skandinaaviam aades, kus kiideldakse naiste kõrge esindatusega valitavates organites, pole
see ju lo o m ulikult tekkinud, vaid on tagatud spetsiaal
sete kvootidega. M uidu naised sinna võibolla ei pääseks.
Fem inistlikud ajaloolased protesteerivad Suure Ajaloo
vastu ning ihalevad väikesi intiim seid ajalugusid, kus
keskmes poleks poliitika, sõjad ja m ajandus, vaid näi
teks sõbratunde ja kirjavahetuskultuuri areng. Aga kvoo
did tagavad naistele õiguse olla tegija just selles Suures
Ajaloos. Avatus on Trooja hobune, millega naistele on
sisse sõidetud. Vabas ühiskonnas pole niivõrd tähtis, kas
sind nähakse läbi või ei, vaid see, mis seal näha on.
Neile, kel on natuke vähem näha (või on näha teises
kohas või viisil), pole sellest eriti tulu. Mehed on loom ul
dasa nom inaalsed ja on alati tahtnud olla läbipaistvad.
See kuulub nende ekshibitsionism i juurde. Ülikooli ajal
Kääriku laagrist m äletan, kuidas saunas m itu praegust
arvam usliidrit käisid väljakutsuvalt naiste ees ihualasti
ringi. See ongi läbipaistvus. Või vaadakem seda m ängu,
mida vahel seltskonnas m ängitakse, kus mees ja naine
hakkavad võistu riideid maha koorim a, et kes julgeb
kaugem ale m inna. Mis ka ei juhtuks, naine jääb ikka
kaotajaks, isegi võites.
Naised võiksid olla teatava piirini läbipaistvad - ja siis
äkki läbipaistm atud. Mehed poleks selleks valm is ja
naised saaksid alustada oma "m ä rg u ” . Nais- ci võiksid
asutada oma eesm ärkide saavutam iseks salaseltse ja
ordusid, mis oleksid täiesti läbipaistm atud: jne.
Loodus ei ole ebaõiglane. Ja liberaalne ühiskond
koosneb ühendatud anum atest. Asjad peaksid ise paika
loksum a. Kui aga nii pika aja peale meile ikka tundub, et
sugude vahel pole võrdsust, siis me peaksime puht huvi
pärast vaatam a, ega meie kriteerium ide ja mõistetega
m idagi korrast ära pole. (Äkki on nad valge mehe omad?)
Ma peangi tunnistam a, et võrdsus on mu meelest
suurem kui üldiselt kom beks arvata.
Vaatame kom pleksselt. Miks unustatakse näiteks võrdusest rääkides ära nii oluline tegur nagu eluiga? See on
ju kõige alus. Naised elavad kõikjal kauem kui mehed,
kus seitse-kaheksa aastat, Eestis koguni neliteist. Mis on
võrreldes sellega väiksem palk või väiksem ad saavutused
tuum afüüsika alal? Või kas peaksid mehed hakkam a
nõudm a kvoote, m is eluiga ühtlustaks7
Või võtam e sellise habemega asja nagu sünnitam ine.
See on loom ine, m is on loom ingu alaliike. Ehk on
mehele antud loodusest loom inguga sellepärast rohkem
tegelda, et tem al m uud võim alust polegi. Sünnitada võib
pea iga naine. Ent ta võib lisaks ka luua. Langevarjurid
hüppavad kahe langevarjuga, teine on selleks, kui
esimene ei peaks avanem a. Naistel ongi kaks langevar
ju. Mees aga langeb siia m aailm a alati ühega.

Moskva edendab Vene-Valgevene liitu, et vältida B a lti
m aade piire G UAM -i riikidega (G ruusia, U kraina, Aserbaidžaani ja Moldovaga). Mõned Moskva am etnikud
ilm selt kardavad, et vahetu piir võiks viia uue “ sani
ta arkordo ni'’ tekkim iseni Venemaa ja Euroopa vahele.
Vene-Valgevene liidu kaitse ja julgeoleku kom isjoni
esimees Boriss N ikitin ütles üle-eelm isel neljapäeval, et
liitu m in e Valgevenega parandab oluliselt Venemaa stra
teegilist asendit lääne suunal ja teeb võim atuks
puhvertsooni m oodustam ise.
Ta ütles, et sanitaarkordon on juba hakanud Venemaa
üm ber "k u n s tlik u lt te k k im a ” . Liit Valgevenega viivat ka
K aliningradi probleem i “ ratsionaalse lahenduseni" ja
“tagavat rahu Euroopa ühel tähtsam al ristteel.”
Sellest järeldub, et liit Valgevenega on oluline osa
transiidiskeem is, m ille kabinet kiitis heaks 7. septem bril.

See näeb ette transiitteid põhja - lõuna ja ida - lääne
suunas, et geograafilist asendit ära kasutades edendada
oma huvisid. M õlem ad m arsruudid lähevad läbi Val
gevene, et vältida teed U kraina ja Baltim aade kaudu,
m ille puhul kulud olevat tohutud.
Moskva on seega senisest m eelsam ini nõus alla nee
lama Valgevenega liitum ise ideed. Nad ületähtsustavad
Baltim aade ja G UAM -i üksikute riikide kahepoolseid
kontakte. Ka viitab see uuele teem ale Vene vä lisp o lii
tikas. Prim akovi ajal nägi Venemaa oma asendit m aail
ma suhtes sam asugusena kui pärast Krim m i sõda, nüüd
aga nagu enne 1 9 1 7 . a. revolutsiooni, kui lääneriigid
tahtsid tõepoolest teha puhvertsooni. Eriti Prantsusmaa
ja Poola nägem uses pidi see kulgema Baltim aadest
Balkanile ja m õtteliselt Kaukasusse.
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Toomas Paul “ Eesti piiblitõlke ajalugu” . Eesti Teaduste
Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr. 72. Tallinn
1999. Toimetanud Tõnu Tender, kujundanud Ene Velling,
saaatesõna Jüri Engelbrecht.____________________________
Autor, Eesti üks iugupeetum aid hingekarjaseid Toomas Paul,
m ärgib sissejuhatuses, et tem a töö eesmärgiks on teha kokku
võte piibli tõlkim ise alastest uurim ustest ja anda ülevaade
eesti piibli tõlkim isest, trükkim isest ning levitam isest. Ees
m ärk on niisiis külla lt laiahaardeline ja seda on ka Pauli töö.
Autor nim etab oma käsitlusviisi kirjanduslooliseks. Sellele
vastavalt annab ta kõigepealt ülevaate piibli tekkest ja selle
redaktsioonide ning tõlgete ajaloost, jä tka b eestikeelse
jum alasõna sünni ja arengu jälgim isega ning esitab siis eesti
piibli niiöelda eluloo. See elulugu ei jagune m itte sajandite või
Eestit vallanud võim ude järgi, vaid piiblitõlgete järgi. N iisiis on
suure piibli loo sees eesti piibli lugu ja viim ase sees jälle iga
tõlkeversiooni lugu. Ja nagu lood ikka, nii on m õni õnneliku,
mõni õnnetu lõpuga.
Kes võtab vaeva Toomas Pauli tööga vähegi lähem alt tu tv u 
da, peab kõigepealt tunnistam a, et inim esi, kes võiksid kirju
tada sama m ahuka ja põhjaliku eesti piiblitõlke ajaloo, ei saa
ei Eestis ega m aailm as olla kuigi palju; võib-olla m õni üksik.
Kui m õnikord on tunda, et Paulil jääb puudu ajaloolase
m etoodikast (m ida niisugune töö igal juh ul vajab), siis kerkib
samas vastuküsim us: aga kus on see ajaloolane, kes valdaks
'sellisel tasemel heebrea, kreeka ja ladina keelt? Lisaks hulka
elavaid (või elusaid) keeli? Ja kes orienteeruks sellise ker
gusega keeleteaduslikes peensustes? Kes oleks ühtlasi tip p 
tasemel teoloog? Lõpuks, kes valdaks nii hästi eesti keelt?
Lühidalt: piiblitõlkest on võim alik küll kirjutada paremat
käsitlust kui Pauli oma, aga selleks läheks vaja m itut inim est
ja tulem us ei oleks garanteeritud. M itm ekesi võib saada hea
tulem use, aga võib ka saada eklektilise kuhila. Seda tasub
meeles pidada kõigil, kes leiavad “ Eesti piiblitõlke ajaloo” ole
vat selles või teises punktis puuduliku.
Puudusi kahtlem ata on. Kõigepealt kipub kogu asi ikkagi
laiali valgum a. Eestikeelse piiblini jõutakse alles 2 5 9 . lehekül
jel. Kohati on Paul nii üksikasjalik, et puud varjavad metsa ära
ja lugejal läheb meelest, m illest ju tt üldse algas. Tõsi, siis võib
ju m õned(sajad) leheküljed tagasi keerata ja järele vaadata,
aga ikkagi sooviks m õnikord, et autor suurem ad alajaotused
kuidagi üldistavalt kokku võtaks, puust ja punaseks teeks.
Loendamatute probleem inäidete kõrval, osalt ehk ka asemel,
tahaks rohkem teada saada tõlke “teisest poolest” , nõn
danim etatud tarbijast. Mis tema asjast arvas? Ei saa öelda, et
sellest üldse ju ttu ei tehtaks, aga kuidagi põgusalt. M uidu on
andm eid m assiliselt ja selles mõttes läheneb Toomas Pauli
raamat käsiraam atule. Sellest poleks häda, kuid autor on üht
lasi veidi esseist ning essee ja käsiraam at on asjad, mis
samade kaante vahele hästi ei sobi. Või ütleme soosivamalt:
see on lugejale (veel) harjum atu. Seepärast vajaks “ Eesti p iib
litõlke ajalugu” selget kasutam isõpetust, kus oleks lugejat
hoiatatud, et iga peatüki viim ane alapeatükk on pigem
m õtisklus kui aja- või kirjanduslooline teadustekst. Praegusel
kujul tabavad esimesed sellised ula peal käimised ehk
ulakused lugejat ettehoiatam atult ja panevad ta kulm u kergi
tam a, nagu näiteks heietus ajaloolise narratiivi tasandeist (lk.
3 3 ). Niisugused asjad nagu narratiivi tasandid teeb ajaloolane
endale selgeks küll, kuid ei lahka neid oma narratiivis endas;
kui, siis eriartiklis mõne ajaloom etodoloogilise ajakirja veer
gudel või kvaliteetlehe k u ltu u rik ü lje l rahvavalgustuslike!

Ajaloo seaduspärasuste vastu ei tunta erilist huvi - ja ajaloo
seaduspärasusi avavaid raamatuid enamasti ei märgata. Äsja
ilmunud Toomas Karjahärmi poolt kogutud nelisada lehekülge
dokumente Venemaa impeerium likust poliitikast Baltikumis
XX sajandi alguses võiksid olla oluline käsiraamat kõigile
neile, kes tunnevad huvi suure idanaabri mõttementaliteedi ja
meie suhete võimalike arengustsenaariumide vastu. (Imperskaja politika Rossii v Pribaltike v natšale XX veka. Sbornik
dokumentov i materialov. Koost. Toomas Karjahärm. Eesti
Ajalooarhiiv, 2000.)
Üldsusepoolne vaikus on m ingis mõttes isegi arusaadav,
sest kogum ik ei eruta otseselt meeli, selles ei looda uusi ega
purustata vanu m üüte. Need esm apilgul kuivad dokum endid
ei riiva põhim õtteliselt kellegi tundeid ega too ka käibele m ida
gi sensatsiooniliselt rabavalt uut. Näiteks midagi sellist, mis
oleks võrreldav hiljutise torm iga, mida tekitasid dokum endid
Konstantin Pätsi kontaktidest Vene saatkonnaga. Arusaadavalt
on väga huvitav teada, kas Päts üldsegi lävis Venemaa
saatkonnatöötajatega (m õnede arvates on ju tegem ist võltsin
guga), ja kui, siis mis teda selleks ajendas. Kuid midagi pole
parata - inim konna ajalooline kogemus õpetab, et väikese ja
suure suhetes kuulub initsiatiiv ja diktaat peaaegu alati
suurele. Seega on väikese ja suure om avaheliste suhete

eesmärkidel. Lugeja ei eelda sellist teksti kõvade nahkkaante
m uselt ikkagi akadeem iline teos lõpeb anekdoodiga (m illel on
vahel. Samal põhjusel jäävad üsnagi õhku rippum a iseenesest tagatipuks venekeelne puänt), ei ole arvustaja meelest küll
huvitavad alapeatükid latgali kirjakeelest (lk. 5 3 2 -5 3 3 ) ja sobiv. Mis sest, et anekdoot on päris hea ja iseenesest
võru ning setu keelest (5 3 4 - 5 3 8 ). Muuseas ei tahaks kuida teem akohane. Kuid tõlkija öiste vähkrem iste vaevad on siiski
gi nõustuda vormidega “võro” ja “seto” . Need on võru- ja setuköögipool, m ida pole tarvis väga eksponeerida. See sobiks jä l
keelsed sõnad. Me ei ütle eesti keeles ka “suom e” keel, sest legi kas eriartiklisse või (lihtsam al kujul) rahvavalgustuslikku
see on soomekeelne sõna.
kirjutisse “Abiks noorele tõlgile” . Tõsi jah, adekvaatset tõlget
Teine üldisem at laadi m ärkus puudutab osundusi nõuko pole olemas, sest tõlke lugejad pole need, kellele kirjutati ori
gudeaegsele kirjavarale. In im liku lt on igati mõistetav, et aasta ginaal. On teine aeg, teine kultuur. Kui üritam e edasi anda for
küm neid sõjaka ja rumala ateism iterrori all kannatanud autor maalselt teksti, saame töö, mis ei puuduta sam u hingekeeli,
näitab ilm se heameelega kätte õige koha nii mõnelegi agitaa mida originaal omal ajal. Kui üritam e puudutada sam u hinge
torile või ajaloovõltsijale. Ent sellegi võinuks suuremas osas keeli, siis peame kirjutam a teistsuguse teksti. Mida me tõl
jätta erikäsitluse hooleks. Praegu kukub nii välja, et ninanip gime: kas seda, mis oli kirjas, või seda, m ism oodi kirjutatust
su saavad peaaegu võrdselt nii Kuulo Vimmsaare, Harri Moo- aru saadi? Ühesõnaga: tõlkim ine on võtm atu. Aga las see
ra kui Voldemar Miller. Kuid iga lugeja ei pruugi teada, et jääda tõlkijate saladuseks, mida neil, kes ise ei tõlgi, pole vaja
Vim m saare on kõigest Vimm saare, aga Moora on ikkagi teada. Toomas Pauli lõpuheietustesse tasub siiski heasoov
Moora ja M iller on Miller. Nõukogude ajal kirja pandud
likult suhtuda. Esiteks on need üsna huvitavad, teiseks tuleb
jälkuste puhul on tarvis väga hoolikalt arvestada konteksti.
mõista tohutu töö ära teinud autori (piiblitõlke ajaloo kõrval ei
Mõni autor laulis kohustuslikku laulu, nagaan kuklas, teine
maksa unustada ju Uue Testamendi tõlget ennast) väsim ust.
jälle tegi seda vabast ajast, vabast tahtest ja suure mõnuga.
Neil lehekülgedel saab Paul kõnelda tõesti sellest, mis
Kolmas märkus puudutab m aterjali järkam ise m etoodikat.
südam el, vabana nii tõlkija kui ajaloolase sunnist järgida
Nagu eespool m ärgitud, jaotab autor eesti piiblitõlke ajaloo -etteantud teksti või sündinud asjade kulgu.
erinevate tõlgete lugudeks. Kirjandusloo vaatevinklist nii
Ja heasoovlikult tasub suhtuda ikkagi kogu sellesse raa
peabki. Ajaloolane seevastu igatseks pigem ühtset kro matusse. Nagu algul vihjatud: eks lööge üle! M uu hulgas
noloogilist käsitlust. Praegu kukub nii välja, et lugeja saab väärib kiitust autori vaikne ja diskreetne huum or. Vahel
ülevaate "Looduse” Suure Piibli ilm um isest (1 9 3 8 - 1 9 4 0 ),
õnnestub Toomas Paulil oma tegelased omavahel suisa
seejärel faksiim ile trükkim isest Kanadas 1 9 7 2 . aastal ja loole suhtlem a (ja nääklem a) panna ning ise m uiates kõrvaltvaata
pannakse punkt Uku M asingu kirjaga 1 9 8 2 . aastast, m aini jaks jääda. Sellised leheküljed on märksa paremad kui need,
mata, et vahepeal (1 9 6 8 . a.) ilm us ka enam -vähem uus
kus autor kedagi nuhtleb või kiidab, nii et aim ub isiklik suhe
tõlge. Ja teisalt, kui nüüd selle järel tuleb jutuks too 1 9 6 8 .
asjasse. Sest autor ei ole kaugeltki kiretu inim ene, aga õnneks
aasta väljaanne ja selle hilisem käekäik, siis praktiliselt ei väga tark. Ka esseedeks kalduvate peatükilõppudega tuleb
tehta ju ttu 1 9 7 2 . aasta kordustrükist, mis teoreetiliselt
lihtsalt ära harjuda. Arvustaja m õistab täielikult autori kiusa
pidanuks sellesse “ loosse” ju sel või teisel kombel sekkuma. tust rääkida ikkagi südam elt ära see või teine kõrvalteem a, et
Lisaks sekkub loosse ka Rikhold Klaasi väljaanne (kordus ta kord oleks räägitud ja pealegi veel suure looga samade
trükk Torontos 1 9 7 0 , vt. T. Paul “ Eesti uus kirikupühel” , KK,
kaante vahel. On näha ja tunda, et õpetaja Toomas Paul teab
nr. 4, 2 0 0 0 , viide 3 8 ). Need tõlked ei sündinud ega eksis palju, mõtleb palju ja valutab palju südant. Kui sellest nüüd
teerinud vaakum is, m ingid vastasm õjud pidid ju toim im a ja
natuke “ üle ääre ajab” , siis, mis parata.
lugejale jääb segaseks ka see, m ispoolest erines nende väl
Kiita m aksab veel üht joont või om adust. Toomas Paul on
jaannete lugejaskond. Ajalist hüplem ist kohtab päris mitm es
üldiselt väga tolerantne. See puudutab nii teisi uske, teisi
kohas (nt. lk. 6 5 6 ) ja kuna töö pole kaugeltki vaba trü kivi kristlikke usutunnistusi, erinevaid tõlkeideoloogiaid jpm . Või
gadest, siis satub lugeja korduvalt segadusse: kas see või
kui polegi nii väga tolerantne, siis suudab oma antipaatia va
teine aastaarv tähendab ootam atut ette- või tagasihaaret või
lada mahedasse vorm i. “ Eesti piiblitõlke ajalugu” pole ühest
on hoopis viga? (Nagu nt. lk. 7 0 4 , kus on 1972. a. asemel
ki otsast propagandateos. Näiteks Ees.ti Evangeelse Luteriusu
1 9 8 2 .) Siin ei lohuta seegi tõsiasi, et ka kronoloogilise esi Kiriku kohta leiame üsna kriitilisi sõnu. M ineviku kirjeldam ise
tusviisi puhul oleks tekkinud hüplevus, ehkki mitte ajaline, juures avaldub teatav kristlik fatalism ; või vähem alt Paul ei
vaid tem aatiline. Kuidas ühendada “ lood” Kronose kõikehõl hala, kui peab taas kord nentim a paljude inim este pikkade
mava kulgemisega, nii et lood oleksid jälgitavad ükshaaval,
aastate töö tühjam inekut. Vaiksele kahjutundele võib vihjata
aga samas oleks jälgitav ka iga ajalooetapp oma üksteisesse üksainuke sõna või lause. (Nt. Jaan Bergmanni tõlke lugu
m ässitud lugude paljususega, see on ajaloolase igavene prob lõpeb kergelt ohkavate sõnadega: “ Ei leidnud kasutam ist, J.
leem.
Bergmanni tõlge läks J. Gutslaffi ja Virginiuste Vana Testa
N eljandaks on toim etaja Tõnu Tender oma suure ja m ahu m e n d i tõikekäsikirjade kõrvale.” - lk. 6 2 3 .)
ka töö raames lasknud sisse libiseda m õnel väga segasel
N iisiis on “ Eesti piiblitõlke ajaloos” nii kiidu- kui laidu
kohal, kus tekib vägisi m ulje, et teineteise sabas on trükki väärset, kuid kiiduväärset ikka rohkem. Mõni on terve selle
läinud nii m ustand kui redigeeritud variant (nt. peatükis “Ala raamatu ilm u m ist nim etanud laiduväärseks, kuid siinkirjutaja
line,piib lipara ndam ise kom itee” , lk. 5 9 6 - 6 0 6 ). Teisiti on ei nõustu sellega m itte m ingil ju h u l. Toomas Pauli töö loom u
raske seletada lk. 601 toim uvat ajalist tagasihüpet, misjärel
lik koht on iga kultuuri-, kirja n d u s -ja ajaloolase, teoloogi ning
osaliselt korratakse varem öeldut. Kõikide leitud ebatäpsuste eesti filoloogi raam aturiiulis. Žanriliselt ebaühtlane, nojah, aga
äratoom ine läheks siinkohal paraku liiga pikale. Paksu raa eks seda on ka piibel ise, k u fto h ib nii alpi võrdlust tuua. Nii
matu peale lihtsalt koguneb vigu rohkem kui õhukesest.
palju on see ikka käsiraamat küll, et läbilugem isest ei piisa,
Toomas Pauli suurtöö lõpuosa on pühendatud proble peab käepärast jääm a. Meie kirjavara on tänu Toomas Pauli
m aatikale, mida vöiks nim etada tõlkim ise filosoofiaks. Taas vaevale nüüd jälle millegi võrra rikkam.
Lauri V ahtre
võib küsida, kas õiges kohas. See, et ulatuslik ja põhiole

m õistm iseks - ka tulevikku silm as pidades - sada korda
olulisem tabada just nim elt suurriigi m otiive. Kuid suur on
meile võõras, väike aga oma - ja kogu tähelepanu kuulub
viim asele. (Loom ulikult on ka väikesel riigil oma pisikesed
alternatiivid ja “väikestel riigijuh tide l” oma käitum ism otiivid,
mis vajaksid uurim ist, kuid nende kontekstiväline käsitlem ine
loob heal ju h u l vaid pettepilte.)
Globaalsemas tähenduses oleks selle “ Pätsi loo” puhul aga
hoopis olulisem mõista suurriiki esindavat saatkonda, kui
vä ike riig i tulevase riigipea to im e ta m ise m otiive . Antud
küsim us oleks võinud kasvõi korrakski esile kerkida arvukates
poleem ilistes sõnavõttudes.
T. Karjahärmi koostatud dokum entide kogum iku väärtus
ongi nim elt selles, et see avab Venemaa im peerium liku polii
tika olemuse ja toob esile vene inim este kõige üldisemad
Baltikum i-suunalised arusaamad. Ning neid kokku võttes võib
jõuda Venemaa Balti poliitika alglättelise m õtteni: Baltikum i
alad on igivana Vene valdus, mis kuulub orgaaniliselt Vene
maa koosseisu. Suhted kohalike prom inentidega lähtusid just
sellest aksioom ist - nii siis, kui tegu oli kuberm anguga, kui ka
siis, kui naabriks oli olude sunnil aktsepteerim ist vajav isesei
sev riik.
M illised olid aga im peerium im eelsete peamised loosungid

sada aastat tagasi? Kõigepealt tuleb oluliselt suurendada vene
rahvusest elanikkonna osakaalu, näiteks, eraldades neile
soodsatel tingim ustel maad. Teiseks on vaja märgatavalt
tugevdada vene keele positsiooni ning kolm andaks - suuren
dada õigeusklike arvu Balti kubermangudes. Täpselt seesama
küsim uste ring (kaasmaalased, vene keel, õigeusu kirik), mis
prevaleerib idanaabri retoorikas ka tänapäeval.
S u urriiklik im peerium lik poliitika on üldjoontes univer
saalne. Seda iseloomustavad kindlad käitum ism allid suhetes
naabritega ja ühesed arusaamad skaalal meie - nemad. Nii
polegi suurt vahet, kas tegu on Rooma või Vene im peerium i
ga, m ineviku või tänapäevaga. Im peerium liku poliitika üldist
olem ust saab aga tundm a õppida konkreetsete ajaloosünd
muste kontekstis, olgu need toim unud kaks tuhat või sada
aastat tagasi. M uidugi, lähedasem aeg ja ruum on m ugava
mad õppevahendid. Pealegi pakub im peerium Vana-Rooma
variandis meile vaid teoreetilist huvi; Vene im peerium likud
toim etam ised Baltim aades ei pruugi aga osutuda kaugeltki
m itte ainult teoreetiliselt köitvaks. Ja kuna siin ilmas kõik kor
dub, siis võiks vähem alt kordum isteks valm is olla. Sest see
annab teatud eelise. Seega - Toomas Karjahärm i kogutud
dokum entidele võiks pöörata suurem at tähelepanu.
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Messiaeni “Turangalila sümfooniat” . Külalisdiri
gentide rida on üsna aukartustäratav: Yan Pascal
Tortelier, Nicholas McGegan, Jerzy Semkow, Gen
nadi Roždestvenski, Carlos Kalmar, Emmanuel
Krivine, Stefan Sanderling, noor Mark Wigglesworth, Itzhak Perlman ja Jeffrey Kahane (mõle
mad ka solistina), tuleb ka Leif Segerstam ning
löppkontserdid dirigeerib Eri Klas. Viiuldaja Itzhak
Perlman on sõlminud peakülalisdirigendi lepingu
DSOga järgmisest hooajast. DSO ees on solis
tideks METi täht sopran Deborah Voigt (Aidana ka
Los Angeleses avaõhtuil), pianistide reas Leif Ove
Andsnes, Stephen Hough, Louis Lortie ja Arkadi
Volodoss, viiuldajad Kyung-Wha Chung, Joshua
Bell, nooruke Hilary Hahn ja DSO oma kontsert
meister Emmanuelle Boisvert, tšellist Steven
Isserlis jt. DSO 84 kontserdist statsionaaris
juhatab Neeme Järvi 36 õhtut.

Peadirigent Kurt Masuri austamine
Londoni South Banki kontserdikeskuse Royal
Festival Hallis tähistati eelmisel laupäeval Kurt
Masuri (73) astumist Londoni Filharmoo
niaorkestri peadirigendi ametisse. Orkester esit
les uut maestrot mitme erineva kavaga, solistide
hulgas ka džässpianist Herbie Hancock, samuti
Alex Wilson, Youssou N’Dour, John Arle, klas
sikalisemal poolel sopran Janice Watson ja bass
Willard White; kavades olid ka Rimski-Korsakovi
“Šeherezade” , Thomas Adesi “Americä” Londoni
esiettekandes, Gershwini laulud jm. Kurt Masur
on seisnud ka ERSO ees 1963 ja 1966 (juhatas
Eino Tambergi "Concerto grossot"), tegutsenud
Dresdenis ja Schwerinis (tegi siin 1960 Tamber
gi “ Ballett-sümfoonia” lavalise maailmaesiettekande), valitud W. Felsensteini poolt Berliini
Koomilise Ooperi juurde, sai legendaarseks
Leipzigi Gewandhaus-orkestri peadirigendina
1970 - 1998, aastast 1991 New Yorgi Filhar
moonia Orkestri peadirigent (kuni 2002), kus
1996 juhatas ka E. Tubina Kontrabassikontserdi
esitust. Üleeilsest dirigeerib Masur juba New
Yorgis, Mozarti, Mendelssohni, Straussi kavas
solistiks Kiri Te Kanawa.

Saliineni uusooper Helsingis
Soome Rahvusooper Helsingis avas 15. IX uue
hooaja Aulis Saliineni uusooperi “ Kuningas
Lear” maailmaesiettekandega. Teose loomise
idee andis Saliineni “ Kullervo” etenduste aegu
Nancys 1995 sealne ooperijuht Philippe Godefroid. Libreto Shakespeare'i draama lühendatud
variandina tegi helilooja ise. Kui helilooja
senistes ooperites on peaosas baritonid, siis siin
on peategelasena silmas peetud maailmakuulsat
bassi Matti Salmineni. Salminen, keda Soomes
kuuleb väga harva, on laulnud esietendused
ning esineb “ Kuningas Learis” oktoobrikuu
keskpaigani. Lavastuse tegi Kari Heiskanen,
dirigeerivad Okko Kamu või Hannu Lintu.
“ Kuningas Leari” peaosades laulavad veel Jorma
Hynninen, Jorma Silvasti ja Lilli Paasikivi. “ Lear”
on Saliineni kuues ooper ja helilooja peab seda
oma senise lavaloomingu kokkuvõtteks.
Sügisel tuleb Soome Rahvusooperis veel kaks
esietendust: Verdi “Trubaduur” Eri Klasi juha
tusel (lav. Kalle Holmberg) novembris ja Kari
Tikka ooperi "Luther” ' maailmaesiettekanne 8.
XII (lav. Jussi Tapola, dirigeerib helilooja).
Kevadepoole oodatakse sündmust John Adamsi
“ Klinghofferi surma" esietendusest (3. II), kus
dirigeerib Sian Edwards ja lavastajaks on Tony
Palmer. Veel esietendub Kalevi Aho “ Enne kui
me kõik oleme hukkunud” (8. II, dir. Osmo
Vänskä); veebruaris tuleb uuesti lavale ka
Joonas Kokkoneni “Viimased kiusatused” (dir.
Ulf Söderblom, lav. Jussi Tapola) ning viimase
uudisena A. Bergi “Wozzeck" (dir. Leif
Segerstam, lav. Ralf Längbacka).
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Eesti klaveriduo maailma tipus
Täna õhtul toimub Münchenis Herkulese saalis
49. ARD konkursi lõppkontsert, kus Liszti
parafraasi “Don Juani” teemadel esitab kullaga
pärjatud klaveriduo Kai Ratassepp - Mati Mikalai.
Mati Mikalai on EMA õppejõud ja Kai Ratassepp
magistrant. Duo on koos mänginud kaks aastat.
Viimati tõid nad aprillis Itaaliast Silvio Omizzolo
klaveriduode konkursilt II koha.
Mainekal Müncheni konkursil, kus mäletatavasti
on eestlastest võidukas olnud vaid Kalle Randalu,
võistlesid tänavu 5. - 22. IX flötistid, vioola
mängijad, lauljad, keelpillikvartetid ja klaveri
duod. Viimaseid oli avavoorus tosin, lõpetavasse
neljandasse pääsesid Baieri Ringhäälingu orkestri
ette (dir. Rainer Mühlbach) iisraeli ja saksa duo
kõrval ka meie muusikud, kavas F. Poulenci Kont
sert d-moll kahele klaverile. Žürii eesotsas. And
reas Groethuyseniga (Müncheni duost, kes esines
veebruaris ka Tallinnas) andis esikoha viimastele.
Tähelepanu väärib tõik, et klaveriduode kategoo
rias anti esikoht viimati välja 1970ndatel (seekord
jäi välja andmata III preemia, II koha pälvis Duo
d’Accord - Sebastian Euler ja Shao-Yin Huang).
Võidukat duot oodatakse koju homme, esinemas
kuuleb neid siin kuu aja pärast festivalil “ Klaver
2 0 0 0 ” (29. X).

Kalev Kuljus edukas
Bayreuthis toimus 11. - 20. septembrini XIII
rahvusvaheline puupuhkpillimängijate konkurss
“Pacem in terris”, kus ainsa oboemängijana pääses
finaali ja saavutas neljanda koha Kalev Kuljus.
See on erilaadne võistlus, kus kõik pillid võistle
vad kõigiga, mitte flöödid, oboed, klarnetid,
fagotid, saksofonid omavahel. Tänavu alustas neljavoorulist võistlust 112 puhkpillimängijat (nende
seas 26 oboisti), parimatele anti kokku kuus pree
miat. Pascal Gallois’ juhitud žürii tõstis I ja II
kohale flötistid, III ja VI fagotisti ja V saksofonisti.
Kui kõik neli vooru toimusid klaveri saatel, siis
kolmapäevasel lõppkontserdil said laureaadid
musitseerida orkestriga, K. Kuljus mängis Mozarti
oboekontserti, mida kodupublik kuuleb 7. XII.

Haydni päevad Eisenstadtis
Tänavused pidupäevad Esterhäzy lossis Eisen
stadtis (7. - 17. IX) läksid nimetuse all “ Mit
Pauken und Trompeten” . Esiplaanil olid Haydni
nn. militaarmissad “ ln tempore belli - Paukenmesse”(nr. 7) ja “ Nelson” (nr. 9), samuti süm
fooniad “ Paukenschlag” (nr. 94) või “ Paukenwirbel” (nr. 103) jt., festivalikeskuses etendati
ooperit “Ootamatu kohtum ine” (T in co n tro
improvviso” , lav. Laurence Dale), peategelaseks
Neue Österreich-Ungarische Haydn-Philharmonie festivali organisaatori, ungari dirigendi
Adam Fischeri käe all. Kohal olid ka Academy of
Ancient Music Paul Goodwini juhatusel ja
ansambel Anima Etema. Mängiti Haydni kasu
tuses olnud orelil, lauluõhtuga oli publiku ees
tenor Peter Schreier.

Kultuuripreemia autokontsernile
Euroopa Kultuurifondi Pro Europa kultuu
ripreemia 2000 (asutatud Baselis 1993) sai
Stuttgardis resideeriv rahvusvaheline autokontsern Daimler-Chrysler “initsiatiivika dialoogi
eest majanduse, teaduse ja kultuuriga", öel
dakse preemiaesildises. Kontserni suhtekorral
daja Christoph Walther võttis preemia vastu äsja
Kopenhaagenis Euroopa Parlamendi asepresi
dendilt Louis Jungilt. Daimler-Chrysler sai pree
mia juba kolmandat korda - aastatepikkuse
kunsti- ja kultuuriprogrammide toetamise eest,
mainekamaid neist on Berliini Filharmoonikute
“ Euroopa kontsertide” sari. Kontsernil on ka oma
preemiad nt. Lõuna-Aafrika kunstielu eden
damiseks jm.
P r iit K u u s k

Neeme Järvi hooaeg Detroidis
20. septembri avakontserdiga algas Neeme Järvi
11. hooaeg Detroidi Sümfooniaorkestri (DSO) ees.
Just 1. septembril kümme aastat tagasi alustas
Järvi orkestri muusikadirektori ametis, viies DSO
USA esinduslikumate hulka nii kontsertorkestri
kui plaadistajana.
Maestro ka publikupoolele mõjunud töö
menukusest kõneleb fakt, et kui mitmed
Detroidist suuremadki keskused ei saa oma esindusorkestrile lubada rohkem kui 2-3 ühe kava
esitust, siis DSO-I on avakontserdi (20., 21. ja
23. IX) järel järgmised kolm kava kuulajate ees
neli korda. Et Järvil jätkuvad ka "Tsaari mõrsja”
etendused San Franciscos, juhatab ta avateose,
Mahleri Sümfoonia nr. 2 (sol. Marvis Martin ja
Ewa Podles, koos University Musical Society
kooriga Ann Arborist) järel järgmised kavad
oktoobris, kus haruldasemana kõlavad Scharwenka IV klaverikontsert ja Liszti “ Mazepa” ning root
si nüüdishelilooja M. Martinssoni Trompetikontsert (kõrvuti Orffi “ Carmina Buranaga” )
Hakan Hardenbergeriga solistina. Xaver Scharwenka (1850 - 1924) kontserdi solistiks on vene
pianist Alexander Markovich (esines koos viiulda
ja Kirsti Kuusega suvel ka Costa Rica X festivalil
‘‘Credomatic" San Joses). DSO repertuaaris on
silmapaistvalt XX saj. ameerika muusikat, sh.
Campbelli Sümfoonia ja DSO resideeriva helilooja
Michael Daugherty “ MotorCity Triptychi” maailmaesiettekanded Järvi käe all ning William Bolcomi “Concerto Grosso for Saxophone Quartet"
Jahja Lingi juhatusel. Järvi juhatab ka Eduard
Tubina "M uusikat keelpillidele” , Tšaikovski
“ Manfred-sümfooniat” , Kantšelit, Schnittket ja

Pärt ja Kaljuste
16. IX toimus Stockholmi Gustav Vaasa kirikus
Arvo Pardi autoriõhtu.
Rootsi Raadio Koor esitas Tõnu Kaljuste juhatusel
tema teosed “ Dopo la Vittoria” , “Alabaster Box” ,
“Tribute to Caesar” , “7 Magnificat-Antiphonen” ,
“ ...which was the son of...” , “ Beatus Petronius” ,
“Statuit ei Dominus” . Kirik oli pilgeni täis, nii autor
kui esitajad pälvisid tormilise ovatsiooni. Järgmist
Bachi ja Pärdi kava juhatab Kaljuste EFK ja
TKOga ülehomme Tallinna toomkirikus. Samas
anti talle eelmisel pühapäeval Tallinna Toompäevade lõpetamisel üle toomkoguduse esimene kul
tuuripreemia Maarja medal. Sellega kaasnenud
rahalise preemia annetas dirigent Eesti Filhar
moonia Kammerkoori fondi.

Paul Hillier mantlipärijaks?
Eesti Filharmoonia
Kammerkoori eel
mise reede koos
olekul võeti ele
vusega vastu sõ
num, et Tõnu Kal
juste pakub oma
mantlipärijana koo
ri ette Paul Hillieri,
kes on juba teada
andnud ka huvist
selle “tõeliselt hea
koori” vastu.
Kui koor on amet
likult Hillierile ette
paneku teinud ja
k u ltu u r im in is te r
Tõnu Kaljuste lah
kumispalve kinnitanud, peaks Paul Hiller järgmise
sammuna leidma võimaluse kohtumiseks, kus
siis arutataks EFK töö sisu (kui palju tal on
töö/proovi/kohaioleku võimalusi, m illist reper
tuaari ta kavandab, milline võiks olla koostöö
plaadifirmadega, kus ja millistel festivalidel võiks
koor esineda jne.) ja majanduskülge (lepingu
tingimused, elupaik, koori palk ja riigitoetus,
sponsorid jpm.). Neis küsimustes kokkuleppele
jõudmine võib viia soovitud lepingu sõlmimiseni,
selgitab muusikanõunik Reet Remmel. Paul Hil
lier, kes sai tuntuks Hilliard Ensemble’i juhina, o n .
hinnatud nii vana- kui ka nüüdismuusika eksper
dina. 1996. aastast tegutseb Inglismaal sündinud
muusik USAs, kus avaldas ka Arvo Pärdi
loomingut käsitleva raamatu (1997).

RAM ja gregooriuse koraal
Nädalalõpus Tallinnas ja Tartus ettekandele tulev
RAMi kava “Meditatio” (“Mõtisklus”) on omamoo
di mõtisklus ka meeskoori kõlavärvidest ja võibol
la meie muusikaelust üldse.
RAMi juhatav Jaan-Eik Tulve ütleb: “Too kuuekümnemehene koor on oma olekult ja kõlavõimalusteit täiesti kordumatu. Gregooriuse laul on
samuti kordumatu ning julgen arvata, et kordu
matu on ka see omalaadne atmosfäär, mis nende
kahe kokkusulamisest välja voolab. “ Mu jumal,
mu jumal, miks oled sa mu maha jätnud,” hüüab
psalmist laulja suu läbi kontserdi algul ja mehed
jätkavd, ekspressiivselt, valjult, nii nagu see tekst
on kõlanud juba kolm tuhat aastat. Just
psalmitekste lauldes mediteervad mungad ja nun
nad ka tänapäeval ning ammutavad sellest
staatilisest, isegi tahumatust kulgemisest stabiil
sust, mis on kloostrielu alus. Gregoriaani alus on
psalmilaul ja seda tugisammast hoiab kontserdil
püsti suur koor kogu oma väe ja jõuga. Sellele
toetudes kõlab keerulisem ja virtuoosseni reper
tuaar ning mõni piprana juurde lisatud mit
mehäälne pala väiksema ansambli või solistide
esituses. See ongi kontserdi kõlamaailm: nõtkelt
ja paindlikult helisid voolivast lauljast võimsa

mühani, mis tahaks nagu katuse paigast viia. Nii
nagu RAM ikka, kuid seekord ühehäälselt ja ladi
na keeles".

Uudisteoseid Reval Ensem blellt
25. IX õhtul on Estonia kontserdisaal eesti karrF~
mermuusika päralt: Reval Ensemble’i kava
“Dialoogid iseendaga” sisaldab esiettekandeid
ning juba klassikaks saanud teoseid.
Möödunud suvekuudel valminud E. Mägi “Sonare” ja E. Tambergi "Klaverikvartett" kõlavad nüüd
esimest korda publiku ees kõrvuti eesti kammer
muusika tippteoste L. Sumera “ Klaveripala aas
tast 1981” , E. Tambergi “ 5 romanssi S. Petöfi
tekstidele" ja E. Mägi “ Dialoogidega” . Esitajateks
on Reval Ensemble’i liikmed Toomas Vavilov, Lea
Leiten, Neeme Punder, Aare Tammesalu ning
meie juhtivaid noori lauljaid Ain Anger koos Helin
Kapteniga. Sama kava kõlab 28. IX Tartus Vane
muise kontserdimajas.

“Jazzkaare” hooaeg algas
Teisipäeval algas uue kuue saanud Von Krahli
teatri baaris "Jazzkaare” sügishooaeg. Kitarrist
Jaak Sooäär ja leedu noor saksofonitäht Liudas
Mockunas mängisid uue põneva kava oma
muusikast. Norra ansambel Urban Connection oli
aga virtuoosse pillikäsitsuse, eriliselt haarava
mängustiili ja mõttetihedusega tõeline üllataja.
McCoy Tuneri, Mare Johnsoni, Wayne Shorteri jt.
kaasaegsete jazzihaide teemad kõlasid noorte
muusikute esituses professionaalse küpsusega.
Tallinnast sõitsid mõlemad ansamblid Vilniusesse,
kus 21. - 24. IX toimub rahvusvaheline jazzifestival. "Jazzkaare” kiubihooaja järgmised kontser
did on tantsulisema jazzi päralt: 27. IX esineb
ansambel Tüng 69: Tiit Kikas, Meelis Unt,
Toomas Rull ning võimas PC-arvuti. Muusikud on
eesti muusikamaastikul tuntud tegijad, nende
elektrooniline klubirütmidega ja maailmamuusi
kaga põimitud jazz on aga meil ainulaadne.
Oktoobri esimene esineja Von Krahli teatris on
ansambel K Funky, kes on lühikese ajaga tõusnud
Eesti kuumimaks funkygrupiks. 1. X lähevad
vabamüüki “Jõulujazzi” piletid, mille hind on 5 0 600 kr. Festivali peaesineja on USA supergrupp
New York Voices, kes annab kahe kavaga kolm
kontserti, neist kaks Estonian Dream B ig B a n d ig a .
Esitusele tuleb peatselt ilmuva CD “SING, SING,
SING" kava. 6. detsembril esitab ansambel Kaar
li kirikus oma jõulukava. Viies “Jõulujazz” algab
Eesti Raadio ja “Jazzkaare” ühise heatege
vuskontserdiga, mille tulu läheb Ahtme puuetega
orbude noortekodu rajamiseks.
Lähem info www.jazzkaar.ee

► Kultuuriminister Signe Kivi kinnitas muuseuminõukogu uue koosseisu. Muuseuminõukogu on
Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev
kogu, kes teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi
muuseumiseadusest tulenevates küsimustes.
Kultuuriministri poolt 12. IX kinnitatud muuseuminõukokku kuuluvad: Krista Aru (Eesti Kirjan
dusmuuseumi direktor), lvi Eenmaa (Riigikogu
liige), Sirje Helme (KKEK), Toomas Kivimägi
(Pärnu maavanem), Jüri Kuuskemaa (EKM
väliskunstimuuseum), Merike Lang (EVMi direk
tor), Lilian Meister (EKA prorektor), Jaak Pihlak
(Viljandi Muuseumi direktor), Jaanus Plaat (ERMi
direktor), Heiki Pärdi (ICOMi Eesti rahvuskomitee
aseesimees), Tannar Ruuben (ennistuskoja Kanut
direktor), Urmas Selirand (Hiiumaa Muuseumi
direktor), Toomas Tamla (Eesti Ajaloomuuseumi
direktor), Ülle Reimets (KM kunstide osakonna
nõunik).
► Kultuuriministeeriumis allkirjastasid EV kultuu
riministeeriumi kantsler Margus Allikmaa ja Hiina
RV asekultuuriminister Ai Qingchun kultuurikoostöö programmi aastateks 2001 - 2003.
Margus Allikmaa sõnul on kahe riigi kultuurikoostöö olulisim osa loomeinimestele avanevad
uued võimalused oma loomingu esitlemiseks. Ai
Qingchun rõhutas, et programmi eesmärk on või
malus vastastikku tutvustada ja tundma õppida
teineteise rikast kultuuripärandit. Koostööpro
gramm sisaldab punkte kultuuripärandi tutvus
tamise, infovahetuse, isikute ja delegatsioonide
vahetuse, kunstinäituste korraldamise, rahvatantsukollektiivide, külalisõppejõudude ja kultuuridelegatsioonide vahetuse kohta ning täpsus
tab isikute ja delegatsioonide ning näitustevahetuse finantseerimistingimused. Esimene suurem
koostöö uue programmi raames on eesti kunstni
ke näituse korraldamine Hiinas ja hiina kunsti
esitlemine Eestis.
R eet W
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ja Prantsusmaal. Käesoleval näitusel on väljas
Eesti vaadetega 25 akvarelli ja segatehnikas
maastikumaali.

Maal EKAs au sees
15. septembrist on EKA galeriis vaadata näitus
“Ylipintsel”.
Osalevad nii kunstiakadeemia maalist lugu
pidavad tudengid kui ka üliõpilased Tallinna teis
test ülikoolidest. Rõhk on maalil kui suure
joonelisel ja üleval kunsti väljendusvahendil, kui
kunstniku minapildi projektsioonil. 20. IX avati
näitus üliõpilaste sügispäevade raames performancei, muusika ja õllega. Kunst jääb vaadata
25. septembrini. Näituse koostaja ja kujundaja
Allan Tõnissoo.
K e t u T iit s a r

Nukud ja lavaruum Linnagaleriis

Tüüpprojektid elamuehituses
Homme avatakse Rotermanni soolalaos näitus
“Ehitatud võrdsus. Tüüpprojekteerimine Eesti XX
sajandi elamuehituses”.
XX sajandi arhitektuuris oli elamuehitus üks
kesksemaid teemasid. Pidevalt kasvav maailma
elanike arv ning sotsiaalsed utoopiad ja ideed
võrdsetel alustel põhinevast ühiskonnast viisid
vajaduseni ehitada massiliselt uusi odavaid elu
asemeid, mis on tervislikud ja tagavad indiviidi
(re)produktiivsuse. Tüüpprojekteerimine sai
ühenduslüliks, mis liitis uued tehnoloogilised või
malused ja sotsiaalsed püüdlused. Korterid
vähendati miinimumini, et elamu tootmine oleks
võimalikult ratsionaalne, kuid seda kandis ka usk
kollektiivsest elulaadist, mis nihutab elukeskme
kodust eemale. Arhitektuuriliselt tähendas see
elamu konstrueerimist inimese teatud kindlatest
igapäevavajadustest lähtuvalt, algühikuks keha
kui "objektiivne" mõõdetav kriteerium. “ Ehitatud
võrdsus"' vaatlebki tüüpprojekti järgi ehitatud kor
terite ja elamute kaudu nii sotsiaalseid
mehhanisme, mis viisid tüüpide tekkimiseni, aga
ka “inimest", keda tüüpprojekti puhul silmas
peeti. Näitus keskendub linnakorteritele ja -ela
mutele Eestis, alates 1920. aastate riikliku ehi
tuslaenuga ehitatud korteritest ja lõpetades
nõukogude perioodi industriaalse massehitusega.
Näitust võib pidada tagasivaateks tüpiseerimisele
ajal, kui tootmise paindlikkuse tingimustes enam
sellises mahus ja vormis tüüpprojekteerimisest
rääkida ei saa. Ka on 1990. aastatel lahustunud
selgelt ühesed poliitilised ideaalid ja väärtushin
nangud, mis omal ajal olid sotsiaalse elamuehi
tuse aluseks. Samas ei ole kuhugi' kadunud
üldine (inim)tegevuse efektiivsuse nõue, mis ehk
vähem nähtava kujul rakendab samu põhimõtteid
teistes eluvaldkondades, näiteks infrastruktuuris,
või põhjendab vastu võetud standardeid kasumi
huvides. Näituse kuraator on Andres Kurg, kujun
dus arhitektuuribüroo 3 + 1 .

Mall Parise maalid Kadriorus
13. IX avati Kastellaanimaja galeriis Mall Parise
maalinäitus “Päev kui ring”.
Kunstniku viiendal isiknäitusel on väljas uus sari
“ Päev kui ring” (1999 - 2000). Paris esindab
geomeetrilist abstraktset maalikunsti, mis on
olnud eesti kunstis juba alates 1920. aastatest
peamiselt Eesti Kunstnikkude Ryhma liikmete
töödes. See suund on saanud impulsse minima
lismist ja Põhjamaade, eriti soome kunsti puristlikest traditsioonidest. Seeriaprintsiip ja värvigradatsioonid lubavad Parise sarja “ Päev kui ring”
vaadelda kulgemise, protsessi kirjeldusena.
Geomeetrilised, veidi liigendatud kujundid,
suured heledad pinnad vahendavad kunstniku
püüdlusi maalide abil üles ehitada harmoonilist ja
puhast maailma. Range väljendusvahendite
piiramine kõneleb kunstniku sihikindlusest. Läh
tudes lihtsatest geomeetrilistest kujunditest eelkõige ring ja nelinurk - , kasutab kunstnik oma
töödes ka ruumilisi puidust elemente.
A n n e Lõugas

Eesti Lauguse silmadega
Draakoni galeriis on avatud Arnold Lauguse näi
tus “Eestimaa maastikud".
Maalikunstiga on Laugus (s. 1917) tegelnud üle
25 aasta, peamiselt akvarelliga, maalides
suuremõõdulisi maastikke, lilli ja portreid. Laugus
on esinenud paljudel näitustel: 1980. aastast
eesti kunsti ülevaatenäitustel, alates 1986. aas
tast Riias balti akvarellitriennaalidel, ka Helsingis

20. IX avati Tallinna Linnagaleriis Eestis elava
leedulase Rosita Raua näitus "Palged”.
Raud tegeleb nukkude ja nukuteatriga nii teoorias
kui praktikas.Ta on töötanud nukuteatris ning loeb
humanitaarinstituudis nukuteatri ajalugu ning
teooriat. Kunstnikul on kunstiakadeemias
lõpetamisel magistritöö "Lavaruum ja biograafia” ,
mille praktiline osa on näha Linnagaleriis. Näi
tuse keskne kujund on abstraktne nägu (palg),
mida kunstnik on varieerinud, luues selle kaudu
uusi tähendusi. Galerii on tinglikult jaotatud
inimese elu ruumiks (esimene saal) ja pühaks
ruumiks (tagumine saal).
S ig r id S a a r e p

Ka eestlased viljelevad
musta keraamikat
13. IX avati Adamson-Ericu muuseumis Merike
Hallik-Õkva ja Piret-Eve Kändleri Vilniuse rahvus
vahelise musta keraamika sümpoosionil valmi
nud tööde näitus.
Sümpoosioni, kus osalesid keraamikud Balti- ja
Põhjamaadest ning Saksamaalt, korraldas Vil
niuse musta keraamika keskus Eugenijus Paukšte
juhtim isel. Musta keraamikat valmistatakse
punasavist ja põletatakse ca 1000° 0 juures liht
sas, osaliselt maa sisse ehitatud puudega köe
tavas ülestõmbega ahjus. Musta keraamika ese
meid tavaliselt ei glasuurita, vaid poleeritakse
ning saadud läige säilib ka pärast põletamist.
Musta värvuse saamiseks lisatakse põletuse lõpul
koldesse jämedaid halge ning ahi suletakse
õhukindlalt pinnasega. Õigel temperatuuril annab
eralduv suits keraamikale musta värvuse. Must
keraamika on Eestis suhteliselt vähe levinud, kuid
Leedus pika traditsiooniga tehnika. Näituse
avamisel näitasid autorid Vilniuse sümpoosioni ja
musta keraamika tehnoloogiat tutvustavat
slaidiprogrammi.

Keraamikud Tallinna kaubamajas
Tallinna kaubamaja III korruse lauanõude
osakonnas on 12. - 26. IX avatud Eesti Ke
raamikute Liidu liikmete tarbevormide näitus.
Näitusel esitatavad tööd on hajutatud üldisesse
ekspositsiooni, pidades silmas selle olemust ja
tonaalsust. Kaubamajas demonstreeritakse video
filme “Savitreivõistlus Kärdlas” ja “ Puupõletusahju ehitamine ja esimene põletus” . Esimesel
nädalal treisid kunstnikud trei rattal savist vorme.
Iga päev näitab oma oskusi ja töövõtteid üks
kunstnik. Näitusel osaleb üle 30 kunstniku. Näi
tuse organiseerija on Õnne Õunap.

Eesti kunst Internetti!
Peatselt alustab Internetis
aadressil www.overart.com
tegevust suurim virtuaalne
kunstigalerii Ida-Euroopas.
Erakapitalil põhinev Overarti
galerii hakkab vahendama
eesti kunsti välisriikidesse,
eelkõige USAsse. Galerii
jaguneb kaheks osakonnaks:
kujutavad kunstid skulptuur, fotograafia, maa
likunst ja graafika, ning alles arenev nn. dekoratiivkunstide osakond, mis esialgse kava kohaselt
vahendab .ehtekunsti, sepiseid, vitraaže ja seina
maale. Täna on galeriis esindatud juba rohkem
kui 50 eesti kunstnikku enam kui 350 tööga.
Overarti galerii eesmärgiks on kogu pidev täien
damine uute kunstnike ja teostega. Kujutavate
kunstide osakonna tegevust juhib viieliikmeline
kolleegium koosseisus Jaan EIken, Sirje Helme,
Jaak Kangilaski, Ando Keskküla ja Heie Treier,
kelle ülesandeks on jälgida galerii kunstilise
kõrgtaseme hoidmist. Galerii eesmärgiks on või
maluse korral kujuneda eesti kunsti esindusleheküljeks Internetis. Virtuaalgalerii kujunduse on
teinud firma Labor peakunstnik Martin Pedanik.
E ero E pn er

Teatrifestival “Baltiiski dom”

Müügiedu galeriide abita

Sel aastal toimub kümnendat korda rahvusvahe
line teatrifestival “Baltiiski dom”. Seekordses
konkursiprogrammis on koguni neli eesti teatrite
lavastust.
Seoses kümnenda festivaliga on korraldajad
kavandanud ka festivali o/fprogrammi: 23. - 28.
IX toimuvad konkursietendused Leedus, Lätis ja
Eestis, kusjuures nii rahvusvaheline žürii kui ka
külalised (40 kriitikut ja teatritegelast) külastavad
Balti riike. Eestisse saabub festival 27. IX. Vaa
datakse Tallinna Linnateatri lavastusi “Hamlet”
ning "Kuritöö ja karistus”. 29. IX avatakse festivali
põhiprogramm Peterburis meie Vene Draa
mateatri lavastusega “Idioot”, 3. X mängitakse
Peterburis Vanemuise lavastust “Sõda ja rahu”.

Internetiportaal eBay on väljund kunstnikele,
kelle talenti Soho kunstidiilerid ja Manhattani
kollektsionäärid veel tunnustanud ei ole.
California koolipoiss Adam Tullie on 1999. a.
suvest alates müünud eBay kunstioksjonitel sadu
maale sadade tuhandete dollariteni ulatuvate hin
dadega. Vaevalt võiksid tema teosed ehtida kuns
timaailma vägevate galeriiseinu, Interneti kaudu
on nooruk aga leidnud huvitatud publikut kogu
maailmast. USA kunstnik DAVMO, keda on saat
nud mõningane edu ka oma teoseid tradit
sioonilistes galeriides eksponeerides, eelistab
samuti veendunult eBayd, lihtsaks põhjuseks
galeriiprotsendist võrreldamatult väiksem vahen
dustasu. Idee oma loomingut Internetis välja
pakkuda on enamik noori üritajaid saanud Kalev
Mark Kostabi tegevusest. Internetioksjoneil löövad
läbi pragmaatilise lähenemisega kunstnikud, kes
end aktiivselt välja pakuvad. Mainides teoste
kaastekstides tuntud kunstnikke või moemõisteid
nagu outsider art, kindlustavad kunstnikud, et
otsingusüsteemides ekslevaist kunstihuvilistest
jõuavad paljud ka nendeni. Teatud mööndusega
võiks seda nähtust pidada märgiks kunstimaail
ma "demokratiseerumisest” - vähemalt on kunst
niku ja publiku teineteiseleidmine lihtsam kui iial
varem.

Tuhkatriinu Vanemuises
24. IX kell 18 esietendub Vanemuise suures
majas Sergei Prokofjevi ballett “Tuhkatriinu”.
Charles Perrault’ tuntud muinasjutu järgi on libre
to kirjutanud Nikolai Volkov. Vanemuise lavale
jõuab see Ülo Vilimaa redaktsioonis. Lavastaja ja
koreograaf on Ülo Vilimaa, muusikajuht-dirigent
Mihkel Kütson, dirigent Lauri Sirp. Kunstnikutöö
on teinud Mare Tommingas (kostüümid) ja Jaak
Vaus (dekoratsioonid). Peaosi tantsivad Luana
Georg või Lilian Sarapuu või Jelena Tode (Tuhka
triinu) ja Martin Ots või Deniss Tsezaks (prints).
Võõrasema rollis on Oleg Titov ning võõrasõed
Rita Dolgihh ja Jelena Karpova. Vanemuise laval
on “ Tuhkatriinu” esmakordselt. Tuhkatriinu
muusikalises portrees domineerib kolm teemat,
mida Prokofjev määratleb kui kannatava, unista
va ja õnneliku Tuhkatriinu teema. Vanaaegsete
õukonnatantsude parodeeritud vormis antakse
edasi Tuhkatriinut piirav maailm, see puuder
datud parukate ja pealekleebitud iludusmärkide
atmosfäär, millest naljatlev-iroonilisel toonil
jutustab Perrault. “Tuhkatriinu" on kirjutatud vana
klassikalise balleti traditsioonide kohaselt, milles
on palju variatsioone, pas de deux, kolm valssi,
adagio, gavott ja masurka.
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VAT-teater alustab hooaega
14. hooaega alustab VAT-teater Mustpeade
Majas 22. ja 24. IX, kus etendub teatraliseeritud
ekskursioon "Jalutuskäik Püha Mauritiuse maail
ma”, milles osalevad ka vanamuusikaansambel
Cantores Vagantes, segakoor Noorus ning 32.
keskkooli kooliteater.
Rein Aguri uus töö, Shakespeare'i ajalookroonika
“ Henry V” esietendub oktoobris Mustpeade Maja
Teatripööningul. Nimiosas astub lavasõõri Tõnu
Oja. Kunstnik on Jelena Girlin, helilooja Raimo
Kangro, liikum isjuht Märge Ehrenbusch,
videoülesvõtted tegi Riho Västrik. Teatripööning
on mitmeti põnev paik. Pööningu korrastamise
ajal sel suvel leidis VAT-teatri näiteseltskond
põranda alla peidetud rahakasti. See oli tähen
duslik leid, sest lavastaja Rein Agur arvab Henry
V kuulsusrikkast sõjakäigust nõnda: “See on üks
kurb ja naljakas lugu inimese rahahimust.”
2001. aasta esimese suurema projektina
lavastab Peeter Raudsepp D. Williamsoni “Näost
näkku”. Austraalia dramaturgi lugu käsitleb
inimeste suhteid firmas, mille juht soovib mõned
noored töötajad vallandada. Teinegi uus
näitemäng Austraaliast jõuab kavva kevadhoo
ajal, pealkirjaks “Kivid” ja autoriteks Zeal-teatri
näitlejad Tom Lycos ja Stefo Nantsou. Näidendi,
mis toetub tõestisündinud loole ja uurib, mis juh
tub, kui lõbus mäng libiseb üle katastroofi piiri,
on tõlkinud Tõnu Oja. 2001. a. aprillis toimub
VAT-teatri ja Mustamäe linnaosa valitsuse koos
töös juba III noorte kultuurifestival "Vägivallata
noorus” . Jätkub foorumteatri programm, mis käi
vitus poolteist aastat tagasi koostöös Helsingi
kõrgema teatrikooli ja Turu kunstiakadeemiaga.
Jõuludeks kirjutab Artur Jurin lastele tõelise jõulumuinasjutu, mida etendatakse jõulupööningul.
Lastele pakub VAT endiselt vaadata Kiviräha
lustilugu "Sibulad ja šokolaad”; VAT-teatri
külalisetendused Tallinna Linnateatri väikses
saalis on taas 15., 22. ja 29. X. Kavas on lugu
laul nukkudega “Kaks kuningapoega”. Lavastust
on võimalik vaadata Tallinnas teatri- ja muusika
muuseumis, kus pärast etendust tehakse ekskur
sioon vanaaegsete muusikainstrumentide maail
ma. Uuest dramaturgiast lavastab Mart Kampus
noore saksa näitekirjaniku Ingeborg von Zydow
kauni loo "Pompeenia”. Mustpeade Majas jätku
vad oktoobris ja novembris ka Rein Aguri lavas
tatud “Cymbelini" etendused.
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Kunst maailma stabiilsuse kaitsel
New Yorgi Sohos on avatud NATO-kunsti näitus
NATO 50. aastapäeva puhul loodud kunstiorganisatsiooni NATOarts 14. IX avatud näitusel
eksponeerivad kaheksa kontseptualisti teoseid,
mis käsitlevad tänase maailma valupunkte "kul
tuurse järelvalve” kaudu. Lisaks installaatoritele ja
fotograafidele esindavad NATO-kunsti sellel New
Yorgi väljapanekul ka muusikud, näiteks kollektiiv
nimega Icebreaker International projektiga
“ Raport NATOartsi direktorite komiteele” - doku
mentatsioon majanduse globaliseerumise toe
tuseks toimunud laevareisist Yokohamast Halifaxi. Kunstnikud Miska Draskoczy, Alexander
Perls ja Thomas Joyce kajastavad oma teoses
“Argentine Claim” (“Argentiina nõue”) tragöödiat,
mis sai osaks Nõukogude - Argentiina meeskon
nale, kes 1982. a. püüdis asutada sõjaväebaasi
Antarktikas; Scott Lizama käsitleb aga hiljutist
reostust Doonaul. Radikaalseimaks näitusel pee
takse Frank Ruy teost “The Sakhalin Five” (“Sahhalini viisik”), mis põhinevat Maailma Kauban
dusorganisatsiooni palvel Jaapani põrandaalu
sesse kunstnike terroriorganisatsiooni sulandunud
autori kogutud materjalil. Sellised poliitiliselt
määratlemata piirkonnad nagu Sahhalini saared
on NATOartsi erilise esteetilise järelevalve all.
Oma “emaorganisatsiooniga” on kunstirühmituse
side siiski küllaltki nõrk. Lähemalt saab nende
tegevuse ja ka näitusega tutvuda aadressil
www.natoarts.com.

Meediakunst Soulis
Suurnäitusel "Media City Soul 2000” võib näha
ligi sadat multimeediateost 30 maailma tuntud
kunstnikult eesotsas Nam June Paikiga.
Linna kunstimuuseumides, näitusehallides,
metroos ning tänavail elavad elektroonilise kunsti
teosed olmemeluga segunedes oma sõltumatut
elu. Näituseprojekti eesmärgiks on selle kunstilise
juhi Song Misooki sõnul tutvustada meediakunsti
laiale publikule, sest kuigi kolmandik LõunaKorea elanikest kasutab aktiivselt Internetti, on
digitaalne kunst seal uudne nähtus. Inimestel
puudub sellise kunstiga suhtlemise kogemus ning
teoste toomine argikeskkonda aitab loodetavasti
teha kunstnike ideed rahvale mõistetavaks.
M
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Soomre

Feministliku kunsti ja teooria foorum
16. - 24. IX on Dubrovnikus esimest korda rah
vusvaheline feministliku kunsti ja teooria foorum
"co.operation”.
Ürituse keskseks osaks on presentatsioonid, mil
lel oma töid või kohalikku naiskunsti esitlevad
kunstnikud ja kriitikud-kuraatorid Ida-Euroopast,
aga ka mujalt: nt. Varsha Nair Taist annab üle
vaate naiskunsti praegusest seisust Aasias,
Martha Rosler esitleb oma teoseid. Toimub film i
programm, video-sereen/ngud, linnaruumi paigu
tatakse rida installatsioone. Nädala lõpul on
ümarlaud, kus teoreetikud lahkavad feministliku
kunsti ja teooria probleeme laiemas kultuurilises
ja ühiskondlikus kontekstis. Eestist osalevad Kai
Kaljo ja Katrin Kivimaa, "co.operation” , mille
algatas Zagrebi naiskunsti keskus Elektra ja mille
üheks initsiaatoriks on Sanja Ivekovic, seab
eesmärgiks kujuneda püsivaks naiskunstnike ja
-teoreetikute kohtumispaigaks.
Vt. http: mama.mi2.hr/cooperation.
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Liisi Ojamaa teos on õnnes
tavalt õhuke ja loetav. Kõik
need lapsikused, mis räsivad
noorpoeete, on seljataga. Suhe oma põlvkon
naga, moed, kiimas kuklaga jäised hoiakud,
sübariitlik sääreväristamine, maailma avasta
mine, ülepingutatud hirm ud gnoseoloogia
vallas, profaanlikud jumalaotsingud - need
on läind. Ojamaad lugesin varem "pika ham
baga” , sest ta oli nii “ punkarlik” , nii väga
eim iski m anifesteerija, trenditootja vari,
jubetis, igavus, fiktiivne tegevus. Nüüd ta on.
Ta on suurepärane. Hea on kohata meel
divat inim est. Selle m eeldivuse pealt maksab
luuletaja lõivu, mis oma piinlikkuselt sar
naneb suguhaiguse ravim isele. M eeldivus
pole kontrollitav. Head tähelepanu on või
m atu kerjata. Ja kui see on võim alik, siis kurat teab - , peab vist Langemetsa poole
pöörama, kes oskab tõtt rääkida kirjaoskam a
tusse sukeldudes, absurdses poeetikas
sobrades, filosoofe filtreerides. Liisi Ojamaa
on järsku “ parem ” kui Jürgen Rooste (kes on
vist eksiteel või vähe loenguil käinud, sest ta
kuhjab oma m õõdetud andekust (^ a ja k irja n 
duse p ra a z d n ik u il, kes hetkel ainsana
pingutab üle mõistuse, et olla “ hea poiss” ja
pääseda praazdnikuile, fotodele, vähem alt
ühele posterile). Aga eile ta parem olnud.
Teab, mis sest Roostest saab, seltskonnatundlik hea arvustaja on ta praegugi, luuletajaveri tas ve m m elda b, kirja p ild ig a ta
kavaldab. Ojamaa teeb talle nüüd ootamatu
konteksti.
See, et Ojamaa kasvab üle argipäevast,
pole nali. Ta lõhub ju hierarhiaid. Äsja oli ta
luu le ta v plika pika jä rje lastega, järsku
luuletab ta m idagi inim esele m öödapääs
m atut. Ta luuletab headuse valust, kui valus
on headusega elada. Ta annab seda headuse
valu tunda. Luule vorm , m uide, päästab teda,
sest silm ast silm a ju tu puhul saadetaks ta
anaalsetesse sfääridesse. Headus on kõver
viiesendine, m ille eest m ina ei liigutaks lillegi,
sest ma ei ole hea, ei saa kunagi heaks, tajun
headust “ akadeem ilise” loogikaharjum usena.
Ma ei suuda taluda headust kui kohustust,
aga head inim esed m ulle m eeldivad. Nende
sõnavalikus on kaalutletud jõudu, sealt tu n 
netuse pealt edasi m innes peab rajama kodu.
Veel nõks edasi on põhjendus suitsiidiks.
Liisi sai hakkam a oma põlvkonna bravuuri
lõhkum isega, m ingi reetm ine on ta luule
tustes tunda, ta ei taha - ta luule ei sobi enam peost suhu elamisega. Aga punkrimeeleolu pole päris kadunud ka. Ta luules on
suure avameelsuse kõrval tunda hirm u - kao
tada lähedased. Kui seda hirm u poleks, usun,
oleks Liisi luule väljakannatam atu m oder
nism.
Liisi peaks k ü ü n ilis e Tarmo Tedre
poolem inutilise “ m em o” järgi olema linnaluule m in im a listlik äpardus. “ Lootus” räägib
m uust. Linn on Liisi luules tä iu slik surelik
keha. Või peaks ütlem a “ kehand” ? Liisi on lin 
lane, tas on väga lihtsat linnapoeesiat - kõik
see liikum ine, seism ajääm ine, perspektiivid,
istu m in e , k o h tu m in e , “ s ta m m e ld a m in e ”
kohvikuis ja nii edasi (viitan siin postuum selt
professor Peebule, kelle jaoks fraas “jn e .”
tähendas lauslollust, m ida ma põhim õtteliselt
ei väldi).
Liisi lööb õrnalt õrna kohta. Ta lausa algab
sellest, et tal on kõik tallel ja et ta on naine,
naisena sootuks harjunud. Nii ma loen.
Gram m atika on lihtne. Kuid riim ide najal
m ärkab luuletaja tänuväärset kavalust. Värsisiirde, ka inversiooni kaudu jätab Ojamaa
luule m ulje väga tihedast proosatekstist.
Lugeda on lahe, m ingi ju tt jookseb. Ja sa
saad äkki aru, et see ju tt on sidum ata kõne.
See sidum atus on “turbo” . See pole for
m aalselt luule, see on elem entaarselt luule.
Metafoorsus-enesem askeerim ine Ojamaa laa
dis elab üle mistahes m ögina, Ojamaa käib
tänavail ja ta näeb intiim sust. Varsti on ta
üdini intiim ne ja tõeline. Kui ma ei eksi.

P eeter K ü n stler

Liisi Ojamaa,
Lootus.
Varrak, Tallinn
2 0 0 0 . 4 0 lk.
"L o o tu s e ” esitlus
linnam üüri tornis,
m ille ühest aknast
avaneb vaade Bal
ti jaam a üm bruse
m ornile ja endas
setõm bunud uusarhitektuurile, pa
ni m õtlem a sel
lele, et hoolim ata
kõigest m aailm as
vahepeal m u u tu n u st kuulub Liisi Ojamaa
oma luulega v orm iliselt nendesam ade iid 
sete kivide juurde, sellesse ringi, m ille lin 
n am üür kunagi sulges. Me ei oska täpselt
teada, m illin e vaade avanes sellest aknast
tol ajal, om eti võib aim ata, et tegu oli
radikaalselt teistsuguse m aailm a või teistsu
guste m aailm adega. Meie m itm ekordselt
üm ber kirjutatud ajaloos räägitakse ühest
sellisest, kuid vahel selle kõige üle mõeldes
tu ndub, et neid m aailm u võis juba siis olla ja
pidigi olema rohkem . See, m ille L. 0. jo o 
nistab, on üks võim alik, ajaloost väljaspool,
meie sees.
Ise teist põlve tallinlasena, kelle esivane
mad elasid kunagi Eesti ala poolitanud
soode keskel, ei tunne ma endas vana
Tallinnaga orgaanilist või geneetilist sidet,
kuid “ Lootuse” süm boolsusele m õeldes usun
end siiski üsna täpselt teadvat, m illest seal
räägitakse. Ja seda, et see puudutab meid
kõiki - m inu jaoks on see eelkõige raam at
m aailm ade kokkupuutest, kus autoril on
õnnestunud siiapoole tuua tundeid, mis
võiksid olla kantud m eie k o lle ktiiv s e s t
alateadvusest, aim dusi, m illest ajalugu ei
saagi rääkida.
Ehkki end vorm iliselt vanalinnaga või
üldse linna kui süm boliga sidudes, suudab
L. 0. sellelt tasandilt avada palju rohkem osakese seda unenäolist, m ida ehk vägagi

Martin Amis. Surnud lapsed. Inglise keelest
Kati Metsaots. Olion, Tallinn 2000. 2 64 lk.
"Lihtsalt seks on ainus asi, millest sa m ida
gi tead. Aga m inu ja Diana puhul pole asi
lihtsalt seksis. Kurat võtaks, siin pole üldse
kuigi palju seksiga tegemist. Küsimus on
hoopis kellegagi koosolemises.” Kingsley
Am is, “ Roheline mees” .
Nõnda laseb M artin Am ise veel m itte
rüütliseisusesse tõstetud isa ütelda ühe oma
rom aani peategelasel. Paarküm m end aastat
h ilje m (“ S urnud laste” tegevusaeg on
paig u ta ta v kuhugi 1 9 8 0 n d a te s se aas
tatesse) pole seks, tunnetest rääkim ata,
üldse m idagi tähelepanuväärset. Seks ajastub ja M artin Am ise rom aani Diana väl
jendab uue ajastu naiste tavaarusaam u, lei
des, et seks “ oli nupp tem a eneseteostuse
m asinavärgis, teistega sotsiaalsel tasemel
võistlem ise vahend” (lk. 9 2 ).
Korra küll kõlavad rom aanis ka tuntud
võlusõnad “ Ma arm astan s in d ” , kuid
kõrgeaulistele Q uentinile (hea tahtm ise kor
ral saab ses nim ekujus näha vihjet.Q uentin
Tarantinole ja tem a v ä g iv a lla film id e ^) ja
Celiale on need sõnad pelgalt käibevorm el,
om alaadne “ psühholoogiline revüü” .
Nii näivad siis asjad naiste prism a läbi
vaadatuna . Paraku, andku võitlevad ja
m uud karva fem inistid autorile andeks, läh
tub “ Surnud lapsed” peaasjalikult meeste
vaatevinklist. Romaani naiskarakterid on
uduselt visandatud ning täidavad tihtipeale
statisti rolli, ehkki m õni neist, näiteks Roxanne, on niiditõm bajana alati kohal.

paljud oma hinges soovivad või sooviksid
lähem alt tunda. Idee m aailm ade paljususest
ruum is on am m u levinud, kuid idee aega
läbivate m aailm ade paljususest meis endis
või meie üm ber on teisetooniline teema - ja
selles suhtes on “ Lootus” m aailm avaateliselt
inspireeriv, võiks ka öelda, et lootust sisen
dav.
Tegu ei ole lahterdatava teosega, sel
lepärast eelistaksin jätta kirjutam ata "Loo
tuse” võim alikust postm odernistlikkusest või
kuulum isest m õnda m uusse kirja n d u skrii
tilise lt eristatavasse kategooriasse. Samuti
usun, et kui L. 0. loom ingut võiski kunagi
liigitada m ingisse põlvkonda, siis nüüd on ta
liikunud sellest eemale, ajast ära, ning “ Loo
tus” on tema senistest kõige tugevam teos.
Võrreldes L. 0. eelm iste luulekogudega,
on “ Lootus” keeleliselt kuidagi rikkam , suju
vam ja vahetum , säilitades om a intonat
siooni ja tu n d liku rütm i. Sisem iselt on see
raam at ärapoolsem , kaugenedes pelgast
linnarom antikast. Kohatine rütm ist ja kõlast
toetatud nukker alatoon on siiski sügavalt
isiklikku laadi ja kaugem ale lugejale ehk
suletum . Selle alatooni kohal kõrgub aga
m idagi palju võim sam at, see, m ida inim esel
vaevalt on võim alik lõpuni teiseks muuta.“ Tere, kallis, mu nim i on Katk. /.../ M inu
suudlusest keegi ei keeldu. / M inu palet
keegi ei näe. / See, et Sa m ind ei karda, ei
kaitse Sind m inu eest sootux.” (lk. 29);
või lihtsalt
“ Tule: see tants on lõputa aga siia ei jää
tem ast jälge” (lk. 3 7 ).
Sellessesam asse võiks m a h tu d a ka
aegade/m aailm ade kokkusaam ine, m illele
“ Lootus” m inu arvates keskendub. M itm ed
luuletused on küllaltki hetkestatud - näiteks
“ U nelew aeg” (lk. 22) või “Aken” (lk. 23)
kuid ei välista sugugi enda lõputa kestust,
seostavat ja ühendavat funktsiooni mõnes
järgm ises m õõtm es.
Veel üks haakuv, “ Lootuses” puudutatud
sõnadetagune küsim us on aja ja ruum i
vahekord ning ajaline ja ruum iline lõhesta

tus või lõhestam atus: “ Teine teisel katusel
seisame / w ahel tänaw a hullutaw lahk ,LJ ’
(lk. 5). Ka selles suhtes tundub paljugi taan
duvat ühele, kestvale hetkele (näiteks luule
tuses “ M uutum ata asjad” - lk. 9), aga ka
tänapäevasse lainestuvatele apokalüptilistele
m eeldetuletustele - näiteks ridades “ Sa oled
loojanguaja kuningas.” (lk. 6) või “ Siis läheb
m erepõhja / linn nii pyha & kurb.” (lk. 14).
H oolim ata L. 0. ruum ist, mis m ahutab nii
vana kui ka uue m aailm a ja tõenäoliselt
teisigi, on see siiski m idagi, kus “ Nagunii
pole teistm oodi paiku" (lk. 2 3 ). Just sel
lepärast tundub, et raam atus edasi antu on
tegelikult kohtum ine lootuses, väraval aja ja
ruum ivälisesse mõõtmesse. Ruum on see,
m illes sündm used aset leiavad, aeg see, m il
lesse need jäävad. M õlem ad on meie jaoks
o lem uslikult suletud. Lootus on aga avanev
suund, m idagi enam at kui lihtne, m õtestatav
tu n n e , ja selle aim a m ise ks on vaja
käegakatsutava ruum i p uudulikkust ja piira
tust ning aja/aegade koondum ist ühte het
kesse.
Sellepärast, suutes mõista anda sellise
värava või suuna olem asolust, on "Lootus”
tegelikult kõrgemal nii “ kohalikust" ajast kui
ka ruum ist, m ida seal on kirjeldatud.
Siinkohal on raske rääkida m illestki nii
aja ja ruum ikesksest kui raam atu välim us
seda fü üsiliselt on. Ometi suudab Ly Lestbergi kaanekujundus m inu m eelest seista
Liisi Ojamaa “ Lootuse" kõrgusel, olgu see
kõrgus mõõdetav m eid fü ü siliselt m ahutavates dim ensioonides või m illeski vaevu tu n 
tavas. Ma pole kindel, kas “ Lootuse" kujus ja
topograafilises kujunduses rõhutatud ver
tikaalsus, m ida on käsitletud ka suurlinna
kui tsivilisatsioo ni' m onum enti või lihtsalt
ruum i piiratust tähistava süm bolina, kannab
L. 0. raam atus ju st selliseid tähendusi.
Ometi võib sellises vertikaalsuses, mis sü m 
boolselt ka a n e p ild ile va standub, sam uti
aim ata mõõdete m itm esust ning aegruum i
lage läbistavat kõrgust.

Meeste m aailm aga on siin ju lm , lohutu
ja vägivald ne, lisaks veel a lk o h o list ja
n arkootikum idest läbi im bunud. Selle m aail
ma põhitõdesid kuulutab kõige häälekam alt
Inglism aale külla saabunud am eeriklaste
“tria a d i” liider M arvell Buzhardt - Colum bia
ü liko o li a s p ira n t psühholoogia, a ntrop o
loogia ja keskkonnateaduste alal, film iteg ija,
u n d e rg ro u n ä -ajakirja nik, ettevõtja popkul
tu u ri valdkonnas. Ühesõnaga haritud ja
teatavat sotsiaalset positsiooni om av mees.
Teadmistega ent annab edukalt m ani
puleerida ning seda M arvell teebki. Tema
"trendi d ikteeriv am eerika ta rku s” resü
meerib: " P e r s s e (autori sõrendus - A. 0 .)
kõik need surnud lapsukesed eesotsas
arm astuse, m õ is tm is e ja kaastundega.
Kasutagem uim asteid, et teadvust justkui
pehm endada, ju h tid a , kaitsta, stim ule erida”
(lk. 6 2 ). N arkootikum id, iseäranis tugeva
toim elisem ad, tähistavad tem a järgi vaid
keem ilist võim u psüühika üle. Seejuures
esile tulevad ajukahjustused (siin rom aanis
m ä lu h a Ilu ts in a ts io o n id n in g tä n a v a k u rbuseks kutsutav pidetu m elanhoolia) laseb
narkoideoloog pikem a ju tu ta meediahüsteeriaks kuulutada. Arm astus visatakse ses
ilm as ühes m uude tunnetega üle parda,
seks aga on lihtsalt füsioloogiline “ m iski,
m ida teeb su keha, nagu sööm ine ja sit
tu m in e ” (lk. 1 5 9 ). Et tablettide ja džinni,
süstide ja brändiga lakkam atult toidetud
organism keeldub korralikult funktsioneeri
mast, siis on tagajärg enam asti im potentsus
ning “tü h ista tu d seks". Vahekord läheb kas
luhta või selleni ei jõutagi.

J o h tu b see nüüd b rittid e ig ip õ lis e s t
kõrkusest või m illestki m uust, kuid kõik esi
ta tu d loosungitõed on k irja n ik p annud
jä nkide huulile. Vana m aailm kohtub nen
dega Inglism aa üksildases kolkas, m is
kannab Õ unaseemne Kirikla nim e. See on
erakordselt kitsas koitundvalgetest tellistest
p im e d a v õ itu hoone, m ille l k irik u ega
Jum alaga pole õigupoolest m ingit pistm ist.
Kui m ärulim ees Andy pom isetud sajatus
“Oh, Jeesus, kuradi Kristus!” välja arvata.
Toosama m ärulim ees ongi õunaseem nelaste kõige kõvem hääletoru. Vägivaldsus
on tem a arusaam ist mööda kaasa s ü n d i
nud, realiseeritud elusolem ine, “ju stku i loov
tegevus” , teised kaaskondsed ilm utavad
v a ik iv a t pä rio le ku t. Isegi Q u e n tin , kes
toim etab Londoni ülikoolis m ingit satiirilispoliitilis-kirja n d u slikku ajakirja.
Õ unaseem ne Kirikla on “ koht täis m u u tu 
vaid piirjooni, koht täis venivat aega (teisal
seletus: “ see tuli äkitselt, potsatades laest
alla nagu m ingi tohutu ja nähtam atu s ü lt” )
ja võltsm älestusi, koht täis tänavakurbust,
ööväsim ust ja tühistatud seksi” (lk. 3 1 ).
Õ unaseemned aga, teadagi, kas.m älutakse
läbi ja neelatakse alla või siis sülitatakse
välja.
K õigepealt m äluvad “ õ u n a s e e m n e id "
A ndy poolt kontseptualistideks nim etatud
võikad vägivallatsejad oma “ žestidega” ning
heidavad kõrvale. Raamatu lohutus lõ p u 
osas korjab nad üles “ praktiliseks naljaham baks” tituleeritud nähtam atu vaim (?) Johnny, kes viib “žesti” oma jõhkra fin a a lin i. Sur
nud lapsed on surnud lapsed.

A n d r es A ule

Õigem Valem. Õigem Valem.
Tallinn 2 0 0 0 . 95 lk.
Õigema Valema/Valemi puhul on tegemist
teravalt eesti kultuuri nüüdishetke markeeri
va aktiga. Ma ei mõtle üksnes vastilm und
raamatut, vaid kogu nende olemasolu sõpruskonda, kust on välja kasvanud
olulised nööri- või traadi- või minesateamisvõi ninasttõmbajad eestilisel ajakirjandus
maastikul (mudameedias?).
Neljast sem ust kolm on m õjukad lehetoi
m etajad, vallates pea kogu mõeldava m ainsfre a m -ku ltuu ri skaala: Juku-Kalle Raid ja
"Kes-Kus” om alaadse kultusajakirjana, m ille
panus elavasse m õttesse on praegugi
hoomatav, ent tõelist tähendust m ärgatakse
arvatavasti alles siis, kui ta hääbund või lõppend on; Jan Kaus ja pea akadeem iline
“ Sirp” , mis lesib vast iga kultuurtöötaja lauw al; Fagira D Morti ja uuw enend “ Meie M eel” ,
kuuldavasti senini populaarne noorteleht kõige vastuvõtlikum ale publikule suunatud
elava k u ltu u ri häälekandja. N ing lisaks
m uidugi Kalju Kruusa - sem iootilis-im pressionistlikus Erakkonnaski figureeriv tipptekstitegija, kelle tegemised on viim asil aastail
väikest närust asjakest nimega eesti kirjan
dus tubli tükikese edasi aidand. N ing kuul
davasti on temagi asumas toim etam a, aga
m idagi tun du va lt vähem käegakatsutavat.
Vaevalt, et ajakirjandusline taust on' and
nud ÕV tekstidele m ingi suuna või tõuke.
Välja jättes ehk mõned pisikesed tü ütu d
positivistlikud seigad, mis sunnivad kriitikuid
ajuti m õtlem a, kas kirjandusel siiski on äkki
m ingi seos (autori) eluga, ajalis-füüsilise
tegelikkusega. Selliseid m õtteid ei tohiks krii
tik endale lubada, sest siis tekivad kohe
uidud ühiskondlikust vastutusest, kirjanduse
funktsioonist, järsku m ingist kohustusestki.
Ent see on ebaeetiline - kriitikul pole õigust
öelda autorile: kuule, siin sa oleks küll

Ehkki õunaseem ne lased ja
nende
külalised kutsuvad inim likke tundeid "sur
nud lapsukesteks” (dead babies), sobib see
tähistus neile endile pare m in i. “ Nad ei
saanudki teada, mis oli neii seljataga, ega ka
seda, mis oli tulem as. M inevik? Neil polnud
seda. Nagu lapsed pärast pikka päevarännakut, kohaldusid nende elud end üm ber
haihtunud hom m ikute, kadunud pärastlõu
nate ja tõenäoliste eilsete kokkulepitud pun t
ras", teeb autor lk. 211 kokkuvõtte.
M a rtin A m ise rom aani kogu tegevus
m ahub ühe nädalalõpu kolm e päeva. Selles
m õttes m eenutab “ Surnud lapsed" m eie
Toomas V ind i v iim a s t teost “ N ä d ala va 
hetusel. M ängides” . Kuid probleem iseadelt
ja m astaapsuselt on Vindi rom aan inglasega
võrrelduna vaid põgus lapsem äng.
M artin A m ist on sageli nim etatud “ Briti
kirjanduse pahaks poisiks” . Tõepoolest: ta ei

pidanud kirjutam a hoopis nõnda, sotsiaal
selt. Või ilusasti. ÕV koguteos ei ole sügavalt
ühiskondline, esm alugem isel tekivad pigem
esteetilist laadi haakum ised. Ehk vaid herr
Kausi aforism ides tolkneb teravam irooniapoiss, kes kohe silm a hakkab. Samas m u u 
tub raamatu toon om alaadseks kom m en
taariks laialivalguvale ajalõigule kuskil ühek
saküm nendate lõpul - ahistumus. Ma ei
saanud sellest tundest terve lugem ise vältel
lahti: paranoiliselt tajusin tekstide varjus
kram pe, ü k s ild u s t, tro ts i, m eeleheidet,
paanikatunnet. Kuigi - m iks küll? Keegi ei
m uutu üleliia süngeks, ükski autor ei sihi
m asenduspilduriga, pigem on teksti pikitud
irooniat, huum orit, m õne stiili või ajalõigu
pihta suunatud intellektuaalset pila.
Herr Raidi poeesides on vihje id m öö
danikule, nihestatud kultuurim ärke (propel
leritega lapsukesed - nagu ingli ja Karlssoni
sümbioos?), ta loob hajuvate ja haakuvate
kujundite jada ja peidab sinna üliolulisi
(teadvustam atuid?) lausungeid: Üks surnud
m ees nipsutas kuradeid/ teine, kes veel
e la b ,/ näeb tee ääres naisi ja tahab neid
peale v õ tta ,/e h k k i teeäär on tü h i/ k u i surnu
k ü tusepaak.// M ina ei näe m idagi. M IN A El
NÄE MIDAGI, (lk. 19), ...Õ lgadel ahne p a li
tu - m ä le s tu s e d tsa a ria ja st, s õ ja s t,/
m aisikasvatajatest, p a sa im e ja te s t,/ perse
la k k u ja te s t ja k o p iv ra ite rite s t.//K u h u m e
n iim oodi jõ u a m e ? /— /Oh, kuis tahaks karju
da ma kolm e sõna, röögatada täieõigus
lik u lt:/ Ma ei vastuta. Frangois Serpent oma
“Valgete kaantega raam atus” m uide küsib
sam uti, kuhu me niim oodi jõuam e, ent see
selleks.
Herr Raidil on väga tabavaid tekste ning
m õistekahureid oskab ta käsitella küll, kuid
m õnes tekstis esinevad riim iehitised on pisut
konstruitud. Aga tulem us on siiski tunduvalt
parem kui debüütkogus. Samas - m õni tekst
jääb pisut kaugeks, see on juba peris k ind

lasti mu m aitse-eelistuslik arvam ine.
Jan Kaus esineb pääm iselt lühildaste
teravm eelsustega, m is kohati haakuvad
koopiahuum origa: TA El TÖÖTA ENAM SIIN./
Aga sööb küll. või AHNUSE TAGAJÄRG,/Kasum.
Herr Kaus ei üritagi vaadata sügavam alle
kellegi hinge, tem a aforism id rajanevad
teravm eelsetel le idudel ning sotsiaalse
alaväärsuskom pleksi ärakasutam isel. Mõnes
üksikus tekstis tekib aim dus, et Kaus võib
tulevlises m u id k i kaarte välja m ängida.
Tänan,/ e t m u l on ja la d ning et m u / nägu ei
tõmble, e t m u l p o le/ kõikvõim alikke haigusi /
ja unenäg usid./ Tänan.// Aga elus pole m u l
vedanud!
Fagira D M orti lööb siin om alaadse rekor
di - vaevalt on luules varem korraga piktograafiliselt sedavõrd palju erinevaid klaase
ja pokaale kujutatud, kusjuures need polegi
tühjad (nagu piktograafilises diskursuses
sageli k a h ju ks tavaks). Tema värsid
voogavad d e k a d e n tlik u lt läbi alkoholi ja
fataalse naise m õtlem ise. M idagi paratam a
tu lt rom antilist. Ja ahistunut. Frau M orti
tekstide tooni ja õhustiku ju u ri tuleb otsida
kuskilt m u jalt kui üheksaküm nendate steriil
sest särast. Vaid esim ene tekst (erinevalt
teistest pokaalistam ata jäetud) haakub 20.
sa jandi lõpu
ki rjand u slis-m etafü üsi lise
m aastikuga. Viim asel M u ta n t diskol küsisin
ma ühe b londi naise käest/ s u itsu .// Tuli
välja, e t tal on kum m alin e nim i, ta on p is u t
üle/ kolm eküm ne aastane, ta peab ennast
kohutavalt vanaks,/ talle ei m eeldi suhelda,
talle ei m e eldi väljas käia, tal on laps/ ja ta
on o lnud töötu, aga praegu töötab k u ju n d a 
ja n a ja ta /p o le oma eluga ra h u l.// Ja e t teda
ei huvita miski.
Herr Kruusa kinnitab ankruna ÕV kindlalt
eesti kirjandusvetesse. Ta ei ole jäänud
pidam a “ M eeleolus” kirjeldusteks ja tajudeks
hajutatud m ina juurde - seekord lõhub ta
end ekspressionistliku väljenduslaadi, terava

ole e htinglaslikult suletud ja konservatiivne
nagu Sir Kingsley Am is. N ing kuigi tem a
soontes ei voola tilkagi vene või ju u d i verd,
peab M artin om a vaim seiks vadereiks ju st
V ladim ir N abokovit ja Saul Bellowd.
Ehkki "S urnud laste” autori stiil ei ole nii
raskepärane kui N abokovil, vilksatab vaadeldavagi rom aani kohal siin-seaI “ Lužini
kaitse” või "Läbipaistvate asjade” vari. Lon
donis läinud sajandi lõpul avaldatud m illenn ium i valiksarjas ilm unud Bellow “Augie
Narchi seiklused” ja Nabokovi nüüd m õneti
h ilin e n u lt m eilgi laineid lööva “ Lolita” taastrükid eessõnastas ju s t M artin Am is.
“ Surnud laste” eesti tõlke ilm um ise aegu
Argo R iistanile antud intervjuus selgitab
autor: “ Seks ja vägivald on m inu rom aanide
pealispind ja pealegi suhteliselt ebaoluline
osa” . R aam atut lugenuna tuleb öeldu tõeks
võtta.

jääb pooleli tulevikule lohutus, ent m itte tä i
esti hävinud seisus. Kas üksik ettur ebardliku
kääbusest “õukonnana rri” Keith W hiteheadi
isikus suudab lipuks tõusta?
Autor laseb m ärulim ees Andyl end liignim epidi Adornoks kutsuda ning m itte asja
ta. Romaani vaim ne side Frankfurdi koolkon
na filosoofiaga, täpsem alt Theodor Adorno ja
Max H orkheim eri kohe pärast sõda lanssee
ritud “valgustuse dialektikaga", on tajutavad.
Lähem alt m arkeerib neid kokkupuutepunkte
(tõsi küll, inglise allikaile toetudes) Valle-Sten
M aiste m ainitud kirjatükk. Lisagem vaid, et
0 h a ritu d , va lg u sta tu d va im u h ä ä b u m in e
aü autoritaarse tehnokraatia haardes ning usu
^ m inetam ine m õistuse objektiivsusse ohustab
m e id ki siin Eestis. V õtkem või ta n tsu
M artin Am is kom poneerib om a rom aani
akadeem ilise raam atukogu ümber.
nagu s im u lta a n i andev
m alem eister.
Esim esed
käigud
k om bivad
vastast,
A r n o O ja
järgnevad, sõltuvalt partneri reageeringust,
loovad teoreetilisse algskeem i om a korrek
P. S. Nagu raam atu tiitellehe pöördelt näha,
tiive. Kas tuleb rünnata või tõm buda kait ei väsi ka kirjastus Olion andm ast om a
sesse, on suuresti vastase teha. Kõiki kom  panust uue kirjandusžanri - tõeväärtuselt
binatsioone ei saa ilm aski ette näha ja iga n u llilä h e d a s e a n n o ta ts io o n ik irja n d u s e eksim us lähendab kaotusele.
loom isse. M õnerealine autorit ja raam atut
Sedapuhku kohtub k irjanik raske vas tutvustav kirjapanek võiks ikka kübeke tõtt
tasega - ta annab sim ultaani tulevikule sisaldada. Praegu ent tuleb hüüatada: luge
endale, lähenevale sajandilõpule, m is nü ü d  ja, ära m ine õnge! “ Surnud lapsed” ei ole
seks on juba m öödanik. Postimehe Valle- M artin Amise esim ene romaan.
Sten M aiste ütleb “ Surnud laste” puhul 19.
Ka võinuks lugupeetud annoteerija m aaaugusti A rteris ju b a om a välka rvu stu se või riigikeeli lahti seletada, m is im eelukas
pealkirjas: “ N ekroloog tuleviku le” . M ina nii too disainervägivald on? Kas kadum a läinud
kategooriline ei ole. Sim ultaan võim aldab
“ lainer, m ille kujundas disainer” , nagu öel
harva katkestusjä rgseid sa la kä ike , kuid
dakse ühes laulujupis?
m õnikord siiski. Ütlem e, et tulevik kahis kir
A. 0.
ja n iku le kvajitee, ent vist asjatult. Sim ultaan

em otsionaalse kohaloluga. / — / K ukkuda on
kerge./. Tunnen end pigem ta b le ti la h u s tu 
m isena veeklaasis. Ma ei/ naase ka nagu
yoyo. Keskööl kih u ta n oma tu lip u n a se s/
p is ik e s te
ra tta ke ste g a
k e e rd tu g ito o li
tuhande öheksasaja/ öheksaküm ne ühek
sanda ko rru se ry d u lt p ilv itu s s e p id e -/
tusesse. Enesetapjate tipptund. Ukse vahelt
on k u u ld a /
Charlie Parkerit m ängim as
“N ig h t In Tunisia", ju h u s lik u lt m ängim as,
sest ta ühtselt m ä n g ib ./— / Vaim line vaim ustatus või p ü h e n d u m in e kui m eeleheite vorm .
Herr Kruusa on seekord jõ uline, m ehelik,
jazzuv, avaldab arm astust lausa su rm a 
toovalt ning fungib ööm uusikas, kihutab
roostes tram m iga nim ega iha läbi lõputult
hulluksajava ja ärakulund linna.
Sellega astub ÕV (teadm atta, kas nad
kujutavad endast lihtsalt paradoksaalset vas
ta n d u s t või tõesti parem at lah e n d u st)
euroopalise kirjanduse tanderille, ega jää
sugugi häbisse. Nad haakuvad kenasti
filo s o o filis -im p re s s io n is tlis e tre n d ig a , ent
kuuluvad om etigi selle äärealale, m üstilise
masse ja põnevamasse ossa. Nad on kirja n 
duslik legaliseeritud salaviin - jah, just! ilusa pakkepaberikarva sildiga pudelisse
pakitud puskar. See on kõik mis ma tean ja rohkem ma ei tea kah.
JÜRGEN ROOSTE

(Algus eelm ises Sirbis. )
Kõik kuus ISTA festvalil nähtud lavastust olid
piisavalt eripalgelised ega kutsu end küll
kuidagi liigitam a, kuid näitasid siiski teatriantropoloogilise m ängum aa m itm esuunalisust. Barba paatos “ kohtum isest kunsti pin
nal" ning “eel-ekspressiivsusest” võib kõlada
küll mõneti abstraktselt, kuid kõigi oma
rahvusvaheliste projektidega (ei m õtle siin
üksnes tem a O dinit) teostatud lavastused
näitavad om eti, et kasvõi Patrice Pavis’ esi
tatud “ liivakella teooria” (m is esitab ku ltu u ri
nähtuste ühesuunalist ülekandum ist allikk ultuurist sih tkultu uri läbi erinevate vaesestavate filtrite) ei saa mõista üksüheselt. Nn.
lähtekultuuri ehedust ilm estasid jaapanlased
ja balilased, olgugi et esim este puhul oli
sam uti Barba ise dram aturgiks, kuueküm 
nendate te a tris u u n d u m u si aktualiseerisid
Gardzienice ning Odin Teatret, interku ltuu rilisuse stiilinäiteks oli Theatrum Mündi “ Ego
Faust” ning kõik need võim alused võttis
jõu lise lt kokku brasiillaste “O thello” (Orõ de
Otelo).
"Ego Faust” m õjus om am oodi jätkuna
1 9 8 7 . a. Salentos to im u n u d ISTA sem ina
rile, kus Fausti m üüti etendasid omade
vahenditega india tantsija Sanjukta Panigrahi ning jaapani näitleja Katsuko Azumo.
N üüdne
lavastus
o li
a rvatavasti
teem akesksem , s am uti va a te m ä n g u lin e
(lavapealse ilutulestikuni välja) ega rõhunud
kuigivõrd kehatehnikaile eesm ärgina iseene
ses, kuid kuju nd ilin e leidlikkus, m is tekkis
selles k u ltu u rid e vasta sto im e s, vääriks
arvessevõtm ist ka tavateatri m õttes, ilma
igasuguse “ Euraasia te atri” ideoloogiatagi.
Kontseptuaalse poole pealt esitas lavas
tus sam u küsim usi, m ida sellelaadne teater
ikka on küsinud: m ida see m ü ü t meile
tänapäeval tähendab, m is on see, m is võiks
m eid selles erutada ja köita, m illisel viisil
leida oma suhe klassikaga ning seeläbi
ühendada individuaalsed ja kollektiivsed
kogemused? Lavastuse vorm om andas kul
tu uride sulam is aga kõikvõim alikke alatoone
tem aatika traagilisusest, m eetodi interkultu u rilis e st tõsidusest kuni puhtesteetilise
irooniani. O m a'm eetodit teksti ja näitlejatega
töötam isel nim etab Barba “the Romanesque
m ethod” , viidates keskaegsele rom aani stiilis
sakraalarhitektuurile, mis pidi alustam a tea
tud mõttes “tü h ja lt kohalt” ning lõi Barba
sõnutsi vanade kultuurielem entide ja tra d it
sioonide “ m ontaaži” , jõudes selliselt uuele
ühtsusele. M etafoor või m itte, kuid ka Barba
ise ei väsi kordam ast, et Theatrum M ündis
ei tegelda erinevat ku ltu u rilist päritolu lavatraditsioonide hülgam ise, vaid fragm entide
selektsiooni ning ühenduslülide otsim isega.
“ Ego Fausti” puhul see kõigele vaatam ata
ka sellisena m õjus. Videoajastul on sedasor
ti kirjeldavad loetelud ehk m õttetud, kuid
ühe näitena võiks mõned Fausti loo tege
lased siiski nim etada. Selles figureerisid
m uu hulgas Barong (bali teatri tra ditsioo ni
line lõvi), Shishi (jaapani lõvi), Garuda
(Višnu kull) ja Kleisti karu. Bali ning jaapani
klounidele sekundeeris ka O dini kloun ning
va im se tervise kao tan ud M a rgare thet
m ängis bali, brasiilia ning taani päritolu
kolm ik. Kõige põnevam oli aga peategelaste
n äitlejavalik, kuna Fausti etendas odinlane
Torgeir Wethal, M efistofelest Augusto Omolu
ning M argarethet Kanishi Hanayagi. Nagu
Barbal enam asti, toim us kogu tegevus elava
m uusika saatel ning selleks oli laval viis eri
p ä ritolu koosseisu nin g h elitau st ulatus
k a n tris t C andom ble tru m m id e n i, sageli
üheaegselt. See ei tähenda ülivaim ustusest
lakkehüppam ist, kuid viidates veel kord
eelm ises osas esitatud problem aatikale vana
ja uue ning avastatu ja unustatu vahekorra
üle, m õtlen siiski kahetsusega, m iks
analoogiline suund meie teatrim õttes senini
kandepinda pole leidnud. M itte välisvorm i

“Mythos” .
Sisyphos (Frans W in th er).
või laval oleva rahvuste hulga eesmärgiga,
vaid pigem üldpõhim õttes ja otsingusuunas,
m ida annab teostada ka hoopis teiste vahen
ditega.
Näiteks nõnda, nagu seda tõestas nii
esteetiliselt kui em otsionaalselt kõige m õju
vam ana brasiillaste “O thello” , m ille lavasta
jaks oli küll sam uti Eugenio Barba, kuid mis
ei sundinud lavastuse etniliste traditsioonide
osas nende eheduses kahtlem a. Lisaks
kõigele näitlikustades veenvalt ka seda,
m ida pidas kunagi ehk silm as Artaud, kui
kõneles nn. transietendustest. Võiks öelda,
et selle esitaja Augusto O molu koondab ka
oma isikus m itm eti interkultuurilise koge
muse, olles oma päritolu tõttu kasvanud üles
C andom ble religioosses m aailm as, kus ta on
ka tserem ooniate läbiviija, kuid lisaks sellele
on ta õppinud balletti, töötanud nii tantsija
kui koreograafina. ISTA-ga seovad teda
viim ased kuus aastat.
N ähtut on taas raske ja m õttetu sõnade
ga kirje ld a d a , kuid m õningad selle
põhiprintsiibid vääriksid siiski tutvustam ist,
kuna, nagu juba öeldud, elustas "O thello”
ISTA tö ö p õ h im õ tte id “ õ ilsa m a s ” m õttes.
C andom ble on B ra siilia m u sta n a h a lise
kogukonna tõenäoliselt tu n tu im kultuurielem ent, kuna XX sajandi keskpaiku, olles osalt
väljunud oma rituaalsest kontekstist, m u u 
tus in s p ira ts io o n ia llik a k s ka esteetilises
tähenduses, saades aluseks nn. “ afrobrasiilia s tiilile ” tantsus ja m uusikas. Just välis
m aalaste kõrvus loovat Candom ble trum m irü tm põhiseoseid B ra siilia o lu lis im a
kaubam ärgi sambaga. Seda võib nim etada
nii kultuuri rikastam iseks kui religioossete
traditsioonide lahjendam iseks, kuid siiski
osutati nähtud etenduse kaudu sellele, et
a n tro p o lo o g ilis e teatri in te rk u ltu u rilis e d
otsingud võivad toim ida m õlem as suunas
ning võim aldavad ka arhailisust alal hoida.
C andom ble on selleks viljakas pinnas,
sest ka religioosses ja rituaalses m õttes on
teda Aafikast pärineva Brasiilia elanikkonna
poolt m uutum atun a edasi kantud. Sisuliselt
seisneb see väe om andam ises Orixä (ü ld 
nim etus erinevaid loodusjõude ja inim likke
om adusi esindavaile jum alustele) tantsus.
Iga Orixä jaoks on konkreetne tants ning
tru m m irü tm (to q u e ), m illega ta rituaalis
enese "peale” kutsutakse ning end transiseisundisse viiakse. Selle välisvorm i de
m onstreeris O m olü ka süm poosionil. Lavas
tuses olid ühendatud Shakespeare’i näidend
kui algim pulss, fragm endid Verdi sam a

“Ego Faust”.
Mefistofeles (Augusto Omolü) ja Faust (Torgeir W ethal).
nim elisest ooperist Luciano Pavarotti ning
lavastusega "Apocalypsis cum fig u ris” , oli ka
Kiri Te Kanawa esituses (m õistagi fonogram  konkreetne G ardzienice lavastus üles ehi
m ilt), m ille taustal esitasid kolm Candom ble tatud om am oodi siirderiitu se põhim õttel,
tru m m a rit rituaalseid rütm e ning O m olü
m illes Apuleiuse tekst on toodud esm alt
Orixä tantsude kaudu näidendi põhitegelasi,
vigase ja poolearulise külarahva keskkonda
nende suhteid ja emotsioone, otsides kahe
ning mängu käigus m uutub nende staatus
pühaduse suunas, tegelastest saab d io
paralleelliini kaudu nende rituaalset ühisosa.
nüüsiline koor ning ülejäänud lavastus põhiBali trupp I Made Djimati ju h tim ise l oli
neski ekstaatilisel tantsul ning peam iselt
n ä h tu te seast ainus, kes esitas oma
te a trip ä ra n d it tra d its io o n ilis e l k u ju l. Bali antiikse päritoluga laulul, õigem ini selle ole
m uusikarühm a g a m elani saatel kanti ette tataval re k o n s tru k ts io o n il. N ii sedasorti
kaks “ R am aya nal” p õ h in e v a t ta n ts u - teatriantropoloogia kui nende tegevuse tel
etendust, Legong Jobog ning Baris, mis on jeks olevad bahtinlikud teooriad pühaduse ja
bali m eestantsija esim eseks õpitavaks põhi- rituaalse m õnituse tem aatika üm ber võiksid
tantsuks ning m askietendus Topeng kui ilm  ehk noorem ale teatripublikule kõige selge
m at aim u anda, m illega tegeles kuueküm 
selt üks k u ulsam aid n in g õ h tu m a iste le
nendate rituaalteater, m õjum ata seejuures
te a triu u rija te le h u vipakkuvam aid sealseid
om eti m istahes mõttes vanana.
teatrivorm e.
Tollase vaese teatri õ h u stiku nin g
Vahest isegi rohkem kui igasugusest
interkultuurilisest teatrisündm usest lahuta tööpõhim õtetega haakub ilm selt ka Odini
"M y th o s ” , m is tegeleb taas Barba lemm atu ning õhtum aalasele seetõttu teatava
m ik kü s im u s te g a , kuid sedapuhku m itte
"populaarsuse” auraga bali teater, nõuab
aga m õningast tutvustust Kanichi Hanayagi enam geogra afiliste, vaid aja rä n n a ku te
trupp, kelle “ The snow th a t never m elts” ei kaudu. Kui eelm ise trupi lavastust sai võrrel
G rotow ski
“A p oca lypsisega” , siis
esindanud lavalises ning traditsioonikasu- da
tuse m õttes-sam uti in te rk ultuuriliselt kom bi “ M ythose” puhul võiks vist paralleele tõ m 
mata “Akropolisega” . Lavastus põhines Henneeritud sulam it, kuid põhines siiski Barba
rik Nordbrandti luulel ja Odini enda tekstil
ja Taviani loodud tekstil. Hanayagi esindab
ning tegelasteks on sõdur G uilherm ino BarN ihon Buyo ta n ts u tra d its io o n i, m is on
eurooplasele tõenäoliselt vähem tuntud kui bosa ja an tiikm ü ü tid e kangelased. Nende
klassikalised jaapani teatrivorm id. Seegi on - saatuse kaudu m õtestab Barba enese sõnut
kultuurielem ent, m is aegade vältel oma ritu si re vo lu tsio o n i olem ust. "M ü ü d ilis e le ”
aalsest s ü n n ita u s ta s t e e m a ld u n u d nin g aegruum ile lisaks kannab lavastuse lineaar
m uutunud pigem vaid kunstiliigiks (tähen- set telge ajavahem ik 1 9 1 7 - 1 9 8 9 . "M ythoseski” on keskseks m uusikaline kujund
dadeski tõlkes jaapani tantsu). Kuna nelja
sajandi tagusesse ■k a b u k i-teatrisse nais ning selle luulel ja laulul liikuva intensiivse
kehateatri käigus arutavad ohvrirituaali osa
näitlejad ei kuulunud, kandus naistantsu
listest antiikkangelased selle üle, m is on
traditsioon peam iselt teem ajadesse, kuid
pärast vastavate koolide loom ist sai sellest m üüt, m is on revolutsioon, mis on ajaloo
korraliku hariduse eeltingim us. Tantsu taus m etsikus ning m illised m üüdid sunnivad sel
lega leppim a.
taks on traditsiooniliste keelpillidega laulud,
Barba on jää n u d kõiges Grotowski õpi
m ille tekstid põhinevad no- ja ka b u k i-teatrist
laseks ning sellel, kes viitsib veel tänapäeval
pärinevatel teem adel.
O m am ata küll isiklikku vahetut kogem ust arutleda, m is võiks olla ta m issioon, tasub
nii ISTA kui O dini tegem iste vastu aeg-ajalt
Jerzy G rotow ski
lavastustest,
m õjus
ebamäärase ettekujutuse järgi kõige "gro- siiski huvi tu n d a . Igasuguste lavastuste
puhul võib vananeda nii nende vorm kui
to w s k ilik u m a lt” poolakate G ardzienice
A p u le iu se -la va stu s “ M e ta m o rfo o sid ehk edasikantav ideoloogia, kuid siiski ei tähelda
Kuldne eesel” . Kuigi neid on peetud ju st ma teatriantropoloogias ühtki põhjust, mis
eeskätt Grotowski “ parateatri” suuna jätka vastavat arengupeetust kuidagi ette k irju 
jaks, on nad selle kaudu jõu d n u d om eti just taks. Pigem näen tem a võim alustes (m illest
enam us veel kindlasti kasutam ata) elustavat
viim a se "lavastuste te a tri” p õ h im õtete
potentsiaali. Ka meie teatripildis.
lähedale, tõestades veel kord, et Grotowski
rituaalsuse puhul ei maksa teatrilooliselt
tem a tegevuse ranget periodiseeringut üle
M a d is K o l k
tähtsustada. Võib-olla sarnaselt Grotowski

Täna esietendub Eesti Draamateatri väikeses
saalis Jaan Kruusvalli "Mälestused. Ainult ei
tea millest” , Lavastaja M ikk Mikiver, kunstnik
Ervin Õunapuu, kostüüm ikunstnik Mare
Raidma. Osades Guido Kangur, Epp Eespäev
(Tallinna Linnateater), Madis Kalmet
(külalisena).
Jaan Kruusvalli ja M ikk M ikiveri pika viljaka
koostöö ühe tipphetkena mäletatakse küllap
lavastusi “ Pilvede värvid” ja “Vaikuse valla
m aja” 1980ndatel. Neist lavastustest ei saa
nud mitte ainult teatrisündm us, see oli uus
tõlgendus 1 9 4 0 n d a te aastate traagilistele
ajaloosündm ustele.
“ Mälestused” on aga s tiililt ja tundetoonilt
lähedane pigem jä rg m ise le K ruu sva lliM ikiveri edukale ühistööle, nim elt paari aasta
eest Eesti Draamateatri väikeses saalis m än
gitud m in im a listliku le m eistriteosele “ H ul
lumeelne professor. Tema elukäik” .
Siingi on maja keset metsa, mees ja naine,
M attias ja N aim a. Ja a e dn ik Andre,
salapärane kolmas. Tekst on väga napp ja
tegevus väliselt lihtne, kuigi ees seisab naise
elu lõppvaatus, haigus ja surm . Me kuulem e
ainult mälestuste üksikuid kiide, igapäevaseid
jutte, unenäokirjeldusi, lühikesi m õtisklusi neist kildudest visandub m aailm , mis pole
siiski vaid nukker ja pessim istlik. Ühe m aail
ma taga on peidus teisi m aailm u, inimese
hinges on peidus teisi m aailm u.
Suhteid ja tundeid ei öelda laval otsesõnu
välja - ja ometi on lavastus ju s t täpselt sellest,
elus tihti sõnastamata jäävast kõige tä ht
samast.
N aim a: “Ma pole n iiku in ii kunagi m uinasjutte
uskunud. Ma sain liiga vara aru, mis on
vale...m is on õige...vist. Sõnajalad, näib, õit
sevad alles praegu, kunagi varem pole ma
osanud märgata, kuidas nad, n ii rohelised
kogu suve, n ü ü d üleni erkkollaseks tõm bu
vad, nagu oleks neil sügisel p id u ."
m

Täna esietendub Tallinna Linnateatris Johann
Wolfgang Goethe näitemäng "Clavigo” . Lavas
taja on Andrea Moses, kunstnik Jan Pappelbaum, kostüümikunstnik Christine Mayrhofer.
Lavastusgrupp koosneb noortest saksa
teatritegijatest, kelle on Eestisse kutsunud
Tallinna Goethe Instituut.
Mosese lavastatud “ Clavigo” tõotab kujuneda
m aiuspalaks neile teatrihuvilistele, kellel on
tavapärase eestimaise psühhorealism i kõrval
soovi näha teiselaadset teatrit - teatrit, kus
valitsejaks ei ole m itte sõna, vaid kontsept
sioon, kujund, situatsioon, plastika. Noore
Goethe kirjutatud näitem äng on siiras, traagi
line ja kirglik, peategelane heitleb valikute
ees, suutm ata selgusele jõuda, kas elus on
olulisem arm astus või karjäär - või on ehk
võim alik neid kaht omavahel ühitada? Küllalt
ajakohasena tunduv problem aatika nihestub
aga kaasaegsete tegijate käe all om alaadselt,
m uutudes küüniliseks m änguks lootuse ja
lootusetuse vahel.
B

Täna esietendub Vene Draamateatris Michael
Frayni “ Lavalised segadused” .
Vene Draamateatris tõi näidendi lavale Peter
buri lavastaja Aleksandr Issakov, kes täiendab
iga hooaega kom öödiatega. Tema kõige
edukam ate tööde hulka kuuluvad N G o g o li
“ Naisevõtt” ja B. Shaw ’ “ Pygm alion” . Uues
lavastuses osalevad Eduard Toman, Tamara

Solodnikova, Sergei Tšerkassov, Olga Penner,
Oleg Rogatšev, Dmitri Reitman, Kirill Käro,
Natalja Mürina ning Julia Popova. Lavaku
ju n du s ja kostüüm id on Marianne Kuurmelt,
m u u s ik a lin e ku ju n d u s Galina Sorotsanilt
(Peterburi). Frayni näidendeid, m ille hulgas
on varasematest töödest “ Lavalised sega
dused” ja viim ane, “ Kopenhaagen” , on kordu
valt pärjatud maa parima draamateose tiitliga.
1 9 8 2 . aastal valm inud näidend "Lavalised
segadused” pidas Londoni lavadel vastu neli
hooaega järjest. Eestis on seda m ängitud
kahel korral, m õlem al ju h ul oli lavastaja Priit
Pedajas: 1 9 8 7 . aastal Endlas ja 1 9 9 2 . aastal
Eesti Draamateatris.

Astrid
Lindgreni
"M eisterdetektiiv
Blomkvist” . Krim inull kahes osas.
Dram atiseerija
ja
lavastaja
Ü llar
Saaremäe. Kunstnik Jule Käen. Helilooja
Kalevi Kaskelainen, arranžeerija Nipi.
Osades Hannes Prikk, Maria Taimre,
Tarmo Prangel, Toomas Suuman, Erik
Ruus, Helgi Annast, Kersti Tom bak,
Urmas Lennuk, Tarvo Sõmer, Reigo
Tammjärv.
Esietendus 2. septembril Rakvere teatris.
Seiklus algas sellest, et leidsin postkastist
e riti salajase kirja era d e te ktiiv Kalle
Blom kvistilt: “ Rakvere linnas on toim e pan
dud jõhker riisum ine. Linna ainsast teatrist
on röövitud karp juveelidega ning teatrijuhid
koos uue hooaja re p e rtu a a rip o rtfe llig a .”
Loom ulikult liitusin organiseeritud luureoperatsiooniga, andsin om a ta g a s ih o id liku
panuse salakirjade dešifreerim isse teatri par
gis ja kadunud aarete leidm isesse linnuse
varemetest. Kuna laste ja politsei koostöö
sujus ladusalt, algas teatrihooaeg õigel ajal,
"M eisterdetektiiv B lom kvisti” esietendusega.
Teatri fuajees võis osta peotäie kom pvekke
B lo m kvisti
k o lo n ia a lka u p lu se st
ning
kogenud uurijad võtsid pub liku lt sõrm ejälgi.
Pärast paljutõotavaid eelsündm usi algas
viim aks Kalle Blom kvisti lavaelu.
Õigluse nim el olgu kohe öeldud: lapsed
jälgisid esietendust pingsa elevusega. Nii et
päris-publik sai oma elam use kätte - mis sa,
hing, veel tahad! Kui nüüd nähtut kriitilise
m alt vaen, siis a inult sellepärast, et söandan
ennastki pidada iga Lindgreni-lavastuse sih
ta u d ito o riu m ik s . Lapseea le m m ikte oste
m aailm a naasm ine on alati tähtis hetk, nos
talgiline ja ootusärev.
Ei ole põhjust kahelda lavastaja Ü llar
Saarem äe lapsehingelisu ses, selle st on
m ärku andnud tema m uinasjutulavastused
täiskasvanutele. M illegipärast olid M ünchhauseni ja don Quijote lavaseiklused usu

tavam ad, heas mõttes lapsemeelsemad kui
tahab üm ber kasvada.
Kalle, Andersi ja Eva-Lotta juhtum used. Esi
Etenduse ajal häirisid m ind
etendusel torkas silm a, et noored osatäitjad
pidevalt pisiasjad. Näiteks:
etendavad lapsi lapsikul moel. See aga on
m iks lossivaremetesse viiv
üks tõsisem aid apse lastelavastuste puhul.
raske uks lukus ei püsi,
Kas oli viga kohm akas dram atiseeringus
vaid valel ajal valla vajub?
(eriti esimene vaatus kippus lohisem a),
M iks rauakauplusest oste
lavastaja antud ülesande ebamäära
tud ple kk-ka rp , kuhu
suses, näitlejate veel kasinas mänpeidetakse ju ve e lid
gukogem uses - m ine võta kinni!
ja Valge Roosi sala
Hannes Prikk oli “ C onnem aras”
jane ürik, on lihtla
palju orgaanilisem , Kalle B lom k
bane küpsise karp,
visti rollis m õjus ta nagu näitleja,
m ida ei saaks kuida
kes . m ängis last, kes om akorda
gi lukku keerata?
m ängis d e te k tiiv i. Ka Tarmo
Teater on m õistagi
Prangel oli “ Ihnuris” nõtkem kui
üks tin g lik värk ja ma
A n dersin a
sarnaseid
poose
olen saalis endaga
v õ tte s ... M aria Taim re h ü p 
sõlm inud kokkuleppe
penööriga am atsooni Eva-Lottana
m ängu uskuda, aga
oli poistest loom ulikum , aga jäi
natukene ehtsuse illu 
kuidagi üksinda. Lootkem , et
siooni ei teeks ju kurja.
partnerlus ja ühine mängurõõm
Või sisulisem ad asjad:
veel tekivad. M uuseas, õpetlik oli
kuidas võib Eva-Lotta
jä lg id a , kuis esietendusel läks
emal nii ükskõik olla,
nässu väike katse flirtida täiskas
kus tema tü ta r tundide
vanud vaatajaga: poiste reageering Evavõi
suisa
päevade
Lotta vanasõnale “ Kui voorus magab,
kaupa viibib? M iks on
peavad inglid v a h ti..." püüti lavastada
m itu põnevat stseeni hoo
sutsuke pikantseks, aga p u b lik ei
le tu lt lü ka tu d
“ kaadri
haakunud.
ta h a ” : eriti vahvaid m ängu
Raamatus nii haarav Rooside sõda
v õ im a lu si oleks andnud
taandus laval juveelivaraste püüdm ise
Kalle öine seiklus, sõrm ejäl
fooniks: Punaste Rooside leerist oli platsis
je võtm ine onu Einarilt (ja
vaid Sixten (uljas poisijõnglaseroll Kersti
kuhu jäi puäntlause, et Eina
T om bakult), Benka ja Jonte olid
rile unustati unerohtu anda?);
kupatatud “ m aale tädi ju u rd e ” ja sõda
aga ka laste põgenem ine lossi
algas hom m e...
va re metest. Üksjagu vaeKa suurte inim este rollid olid tavali
sestas m änguvõim alusi
sevõitu, sisim a särata ära tehtud. Kõige
ka kujundus. Algul tu n 
rohkem suutis oma osast eluehedust
dus punaste m ajakeste
Onu Einar
välja pigistada Toomas Suum an halli
ga lavapilt vägagi õdus,
juukselakaga onu Einarina, kes heitles (Toomas Suuman) eriti veel lossivarem ed
süüm epiinade koorm a all. Tema saatus taam al, mis samastasid Rootsi väikelinna
oleks finaalis väärinud rohkem tähelepanu,
L illk ö p in g i Rakverega. Aga te rv ik m u lje s
m ingitki m ärki, kas Einar jääb suliks või ahendas k u jundus lavaruum i ja m uutis
eeslavale tõu g a tu d m isanstseenid üpris
abituks - õnneks laienes m äng viim aks
saäli. M uusikaline kujundus pani end kuu
lama ja lisas reipust.
Ega ma siis lakkam atult kah ei norinud,
sekka ikka vaim ustusin lustakate atrakt
sioonide üle: laste naljakas tsirkuseetendus
ja poksim atš ning sulide-võm m ide actionstseen m oodustasid hum oorika vaatem än
gulise süsteem i.
Pipi Pikksuka ja röövlitütar Ronja tasem e
le see Kalle .B lom kvist esialgu ei jõudnud,
aga eks m eisterdetektiivi elu olegi argisem.
Ja om eti - justkui kogemata jäi kõlama
m idagi peam ist. See juhtus siis, kui onu
Einar pakkus oma abi Rooside sõjas. Ohu
on valm is osalema Andersi - Sixteni kaklu
ses. “ See poleks ju aus!” jahm uvad lapsed.
“Aga k a s u lik !” väidab onu küünilise muigega
vastu. Äsja vaatasin Ugala külalisetendusi
“ M ary P o p p in s” : iseäranis a ja tu n d lik u It
m õjus seik, kuidas lapsed tahavad penni
anda linnum em m ele, osta lindudele toitu isa ja tem a kolleegid aga kinnitavad autori
teetselt, et hirm us kasulik on panna see
penn panka, teenim a. Likvideeritud Tartu
Lasteteatri kohta väitis hiljuti üks täiskas
vanud mees, et seal valitsenud eluvõõras
vaim . Kui pakuksim e lastele ain u lt seda va
“ ka sulikku” suurte inim este m õõdupuu järgi
ja välistaksim e enesekindlalt igaühe oma
m u in a s ju tu m a a , m is ju h tu k s siis lapse
hinges ja täiskasvan u lapsehinges? Nii
küsides on hea vanam oelise rahumeelse
lastekrim inu lli lavastam ine igal ju h u l üks
õ ilis vastus. M ängurõ õm sa t lapsepõlve
edasiavastam ist, härra m eisterdetektiiv!

P il l e - R iin P u r j e
Kalle (Hannes Prikk), Anders (Tarmo Prangel) ja Eva-Lotta (Maria Taimre).

R oyal C o urti “ Exposure:
Young W rite rs 2 0 0 0 ” v õ itja d selgunud
Londonis Royal Courti teatris lõppes dram aturgiavõistlus “ Exposure: Young W riters 2 0 0 0 ” .
Enam kui 4 0 0 teksti hulgast valiti välja kaheksa
noore kirjutaja näitem ängud, m ida mängitakse ja
loetakse ette Royal Court Upstairi teatris festivalil,
mis toim ub 13. oktoobrist 11. novem brini.
Ettem ängim isele tuleb neli näidendit: Holly
Baxter Baine'i (1 5 ) näidend “ Good-Bye Roy” ,
m ille tegevus toim ub tunnelisse kinni jäänud
metroorongis, kus kerib ennast lahti ühe naise
m älestustelugu vaesest ja a la n d u st täis
lapsepõlvest Indias, kulm ineerudes vapustava
looga m ineviku ja oleviku kokkupõrkest.
Leo Butleri (2 5 ) “ Made of Stone” analüüsib
kolme venna ja nende ema hapraid suhteid het
kel, mil ollakse kogunenud isa'puusärgi ümber.
Emmanuel De Nasciemento (1 6 ) “ Drag-On”
on kahe noore inim ese kokkusaam ise lugu, kus
läbi olemise ja näim ise m ängude jõutakse enese
äratundm iseni. Arzhang Pezhmani (2 3 ) “ Local”
on lugu Iraanist pärit poisist, kelle lapsepõlve var
jutas sõda ja kelle kujunem ise m äärab hilisem
elu Inglism aal. N äidendis on vaatluse alla võetud
k u ltu u rie rin e v u s e s t p õ h ju sta tu d k o h an e m is
raskused, mis on probleem iks nii poisile endale
kui inim estele tema ümber. Kuna Royal Court on
tuntud draam akirjanduse tähtede taim elavana,
on nende autorite nim edel ilm selt põhjust pilk
peal hoida.

Im p ro v is a ts io o n ilin e te a te r ja te a tris p o rt
Im provisatsiooniteater Stella Polaris korraldab 3.
- 8. oktoobrini H elsingis A leksandri teatris
im p ro visa tsio o n ilise tea tri m a a ilm a võ istlu se
(Im prov Theatre World Games 2 0 0 0 ) tähista
maks Helsingi kultuuripealinna staatust. Näha
saab Stella Polarist ja nelja rahvusvahelise im provisatsiooniteatri tippu üksteiselt mõõtu võtmas.
Korraldajate sõnul püütakse üritusega kaardista
da im provisatsioonilise teatri võim alusi: kasu
tatakse kõiki keha ja hinge väljendusvahendeid,
pakkudes üllatusi inim ese füüsiliste võim ete ja
taju piiril. Etteastetes on põnevaid ideevälgatusi,
pulbitsevaid tundeid, põnevust, dram atism i, farsilikkust, uskum atuid lugusid, ennekõike aga
totaalset kohalolekut “ siin ja praegu” ja selles
sündivat loomise ilu.
Helsingis astub üles kaasaegse im provisatsiooniteatri isa Keith Johnstoni trupp The Loose
Moose Theatre Company Kanadast. Praegu on
Johnstone, kes ka ise Helsingis kohal, Calgary
ülikooli teatriprofessor. Ta on olnud küm m e aas
tat Royal Courtis nii kirjanik, lavastaja, dram aturg
kui ka haridusprogram m ide ju h t. Oma esimese
im provisatsiooniteatritrupi The Theatre M achine
asutas Johnstone Inglism aal, kus ta töötas ka
Kuningliku Draam akunsti Akadeem ia õppejõuna.
Johnston on ka im provisatsioonilise teatri võtmeteose “ Im pro” autor.
Im provisatsioonilise
teatrini suunas Johnstone’i tõdem us, et kaasaeg
ne teater ei paku “ inim esele tänavalt” midagi sel
list, m ille pärast teatri uksest siseneda. Ta tahtis
teatri tuua publikuni, kes jälgib huviga spordi
võistlusi. Johnstone leidis, et üks viis seda teha
on ühendada teater ja sport, ning lõi hübriidvormi teatrisport, m illes kasutatakse võistkondliku
spordi elem ente im provisatsioonilise teatri väljen. dusvahenditena. Väga lühidalt öeldes seisnebki
teatrisport kahe näitevõistkonna vahelises im provisatoorses võistluses - on olem as kohtunikud ja
iga etteaste eest saadakse punkte. Teatrispordis
on väga oluline roll publikul, kes dem onstreerib
häälekalt oma poolehoidu.
Helsingis astuvad üles veel Impropera/Operacircus London ist, kes esitab im p ro v isa t
sioonilise ooperietenduse, m illes võib leida ele
mente barokkooperist modernse m uusikakeeleni
ja teatrivõtteid m elodraam ast farsini, Lega Italiana Improwisazione Teatrale Bolognast ja True
Fiction Magazine San Franciscost. Iga
im provõistluse etendus koosneb kahest osast:
esm alt võistlevad kaks truppi om avahel ja see
järel etendab üks trupp oma kava. Kõik on
oodatud kaasa elama!

E e s t i N ä it e m ä n g u a g e n t u u r

Eesti te a trih u v ilin e on P jotr Fom enko
nimega kokku puutunud juba vähem alt
neli aastat jä rjest: eelm isel sügisel P.
Fomenko M eistriklassi külalislavastusega
"H undid ja lam bad" ning “ Baltoscandali”
festivalidel, kus on astunud üles tema
uued õpilased. Tegelikult isegi veel varem ,
sest osaliselt võib pidada Toruni teatrifesti
vali ž ü riiliik m e P riit Pedajase teeneks
nende sealset peapreem iat 1 9 9 3 . aastal,
m il saadi a m e tlik u lt ka teatriks, kuigi
reaalset teatritööd on trupp teinud juba üle
küm ne aasta.
Pjotr Fomenko lõpetas GITISe lavasta
jana 1 9 6 1 . aastal ning asus kahe aasta
pärast tööle M oskva draam a- ja kom öödiateatrisse, töötades seejärel Peterburi
kom öödiateatri peanäitejuhina, 1 9 8 1 . aas
tast GITISe õppejõuna. Oma nelja tegevusküm nendi vältel on ta lavale toonud üle
viie kü m n e teatritöö ning sam uti tegut
senud film irežissöörina.
Kuueküm ne kaheksa aastast lavastajat
peetakse m itm e s ki m õttes guru tü ü p i
teatrijuhiks: neil on oma kindel fa n-club,
sam uti on Peterburis peetud koguni P.
Fomenko M eistriklassi festivali. Kuid ka
tem a enda te a te r form eerus suuresti
jüngerlussuhte alusel, kuna üks osa 1 9 8 8 .
a. GITISesse astunud õpilastest koondus
ka edasiseks om a õpetaja ümber. N äitle
jate koosseisu on Fomenko uutest kur
sustest ka täiendatud ning hetkel on P.
Fomenko M eistriklassi näitetrupis viisteist
liiget (lisaks kunstnik ja neli lavastajat), kel
pea am etlikuks staatuseks “fo m e n ki” .
Mäletatavasti võeti aastatagust “ H untide
ja la m m a ste " g a strolli Eestis vastu
ü livõ rd e lis e lt.
Lisaks
m u udele eel-

Eesti Draamateatril on kena tava hooaja
algul oma plaane ka vaatajaga jagada.
Sedapuhku leidis pressikonverents aset
18. septembril ning mitmel põhjusel külas
tasin seda erilise eelhuviga.
Teatavasti on Draam ateater korduvalt (ja
õigusega) sattunud kriitikute ham m aste
vahele selle e e st,'et p u b liku m u lje seisuko
halt ei kujunda teatri ilm et m itte “ M oond-sundi Vassel” , "Lõ ppm äng” ja (siiski üsna
paljud) teised lavastused, mis seda tõesti
vääriksid, vaid avalikkusele esitletakse end
m eelelahutajatena. Tendents, m is võib-olla
polegi üheselt taunitav ja m õne teise teatri
p u h u l koguni n o rm a a ln e ; näib esindusteatri puhul siiski andestam atu, seda
enam , et a n d e p o te n ts ia a li p u u d u m is t
nende m ajas ju s t täheldada ei saa. Pres
sikonverentsil anti üsna veenvalt lootust, et

Kooli ajal kohustuslikku kirjandust ena
masti välditi, kuid kui lugesin Šolohhovi
"Vaikset Doni” , oli see tõeline elam us.
Vaim ustav kirjandusteos. Ma ei ole seda
hiljem üle lugenud, küll aga olen teraselt
jälginud poleem ikat selle kohta, et ta tege
lik u lt seda ise ei kirjutanud.
Kindlasti on olnud väga m õjuvad teosed

Kafka "A m eerika” , "Protsess” . “ Loss” ,
Grassi "Plekktrum m ” ja Salingeri "Kuristik
rukkis” - kolm teost, m is m inu jaoks
astusid sam m u kõrvale nö. ilukirjanduse
üldtuntud olem usest. Lugesin neid pikalt,
sest nad ei andnud ennast kergesti kätte,
m aadlesin tü kk aega. Kahjuks ei ole neid
originaalis lugenud, kuid ka tõlked olid
head.
Täiesti põrm ustas Goldingi "Kärbeste
ju m a l” . R askekahurväe ju u rd e ku u lu b
m uidugi ka Dostojevski.

“Kuu aega m aal” .
n im e ta tu d k o k k u p u u te p u n k tid e le P riit
Pedajasega võib vastavusi täheldada ehk
ka lävastajakäekirjas, m istõttu võib see
m õjuda m uu te a trip ild i senini paraku
psühholoogilise realism i taustal tõepoolest
e ksp e rim e n ta a lse n a
(P edajase "u g rilikkusele” vastandab Fomenko väidetavalt
com m edia deH’a rte ’\ ning M ihhail Tšehhovi m õjutu si), olemata seejuures m ittepsühholoogiline.
Ü heks
P. Fom enko
M e istrikla ssi
eesm ärgiks on olnud noore dram aturgia
avastam ine ning tänu teatri kahele lavas
tusele debüteeris edukalt ka Olja M uhhina,

kelle “ Tanja-Tanja” on teatavasti eestikeelselegi publikule tuttav ning m ida nüüd
on v õ im a lik näha "o rig in a a lis ” . Lisaks
Fomenko lavastusele tuuakse kaasa Ivan
Turgenevi “ Kuu aega m aal” Sergei Ženovatši lavastuses. Ženovatš on GITISe
Fom enko m e istrikla ssi õppe jõ u d n in g
end in e M alaja B ronnaja p e a n ä ite ju h t.
Tema tööga saame tutvuda 26. septem bril
Ugalas ning 28. septem bril Eesti Draa
m ateatris, vanam eistri enda lavastusega
sealsamas 3 0 . septem bril ja 1. oktoobril.
Jäägem siis m eistrite ootele.

lisaks uutele s is e ku ju n d u se le m e n tid e le
tahetakse ka sisem iselt m uutuda, uskudes,
et see edaspidi ka kusagilt välja hakkab
paistm a.
M ärksõnadena jäi kõlam a kaks hooaja
põhiideed: esiteks võetakse jõ u lin e suund
klassikale ja teiseks püütakse kom m ertsiaalsus lava pealt seda jõ u lisem alt lava
taha, täpsem alt “ kulisside ta h a ” suunata.
Esimesest annavad tu n n istu st “ Kuningas
Lear” (Ita Everiga peaosas) Calderöni “ Elu
on unenägu” ja m uidugi ka klassikasse
m ittekuuluvad väärtteosed, nt. Boguslaw
Schaefferi “ S iin-seal” . Teine puudutab aga
teatri m ajanduskontseptsiooni, mis teeks
D raam ateatri pub liku le küll a traktiivse
m aks, kuid seinte vahel s ü n d iv a t
lo o m in g u t hoopis toetaks, ise sellele
vähem toetudes; teisisõnu oma ülesandeid

k o m ö d ia n tid e kaela veeretam ata. See
tähendaks siis ehk m itm eid reklaam üritusi.
Suurt huvi äratas ka peanäitejuhi Priit
Pedaja valm isolek ja soov Draam ateatriga
ühenduses suurprojekte läbi viia, olgu sel
leks siis viim asel ajal hoogustunud vene
teatrite gastrollid või ka kohalikud, põneva
lavastajaideega, kuid teatrist otsapidi välja
ulatuvad ettevõtm ised.
Kuuldu põhjal tahaksin siiralt loota, et
suur teater, mis ei saa küll olla ülieksperimenteeriv, kuid see-eest peab esindam a
eesti teatrim aitse läbilõiget, suudab seda
edaspidi ka kujundam a hakata, sest näi
line m ittesekkuv kujundam ata jä tm ine teeb
seda om al viisil om eti. Paraku aga suunas,
kust varsti raske välja rabelda.

Kuigi ma pole kunagi luuleinim e ne
olnud, tuleb eesti kirjandusest kõigepealt
m eelde hoopis Alliksaar, tem a kaudu
jõudsin luulele palju lähem ale. Tänu tema
keelem ängudele ta ju s in keeleliste võ i
m aluste avarust puud u ta m a ks paaegu
hoom am atuid asju.
Krossi ei julgeks ma nende kõrvale
tõsta. Kooli ajal "W ikm ani poisse” lugedes
sattusin küll vaim ustusse suurepärasest
W estholm i kirjeldusest, kuid ma ei saa
öelda, et tem a rom aanid m ind m õjutanud
oleks. Samal põhjusel ei tahaks panna siia
ritta Tammsaaret. Võib-olla puudutab ta
m ind hilje m , inim esed ju küpsevad k irjan
duse jaoks. N äiteks nagu ka Bulgakovi
"Meistri ja Margarita” puhul, kus läbi kor
duva lugem ise hakkad m idagi taipam a
selle tõelisest sügavusest.
Kenderi ja m uu uuema eesti trendikir-
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Eestis armastatakse Fosteri arhitektuuri.
Meie viimase aja arhitektuurisaavutused
tõestavad olümpialikku pürgimist kiirema,
kõrgema ja tugevama poole - just sinna, kus
high te c h i võtetest kaunistatuna peitub titu
leeritud inglase edu saladus. Kawe Plaza,
Ühispanga ja Radisson SASi hoonete fassaa
didelt võib tähelepanelik vaataja küll leida
tagasihoidlikku tsiteerimist: on olemas nii
Faber&Dumas’ büroohoone w et lo o k kui
Hongkongi panga raudkonstruktsioonid ja
teravad siluetid. See pole mingi ime. Norman
Foster ja tema arhitektuur justkui süm 
boliseerivad kaunist kõrgtehnoloogiat tule
vikku, uusimate materjalide ja konstrukt
sioonide kasutamise ajastut. See on tee, mis
viib peatusteta Euroopasse.

L o o m in g u lin e g eograafia
Fosteri loom inguline biograafia m eenutab
g eogra afiat: tem a p ro jekte eritud hooned
kerkivad Prantsusum aal ja H ongkongis,
Am eerikas ja Hispaanias. Fosteri projek
tibürood, kus töötab ligi 5 0 0 inim est, asuvad
Londonis, Berliinis ja Singapuris. Vaatamata
te h n ilis e
progressi
p o s tm o d e rn is tlik u le
d is k re d ite e rim ise le , le id ub tän ap äe va ni
m aailm as palju neid, kes soovivad näha
tehnilise progressi saavutusi - Fosteri abiga,
loom ulikult.
Tegelikult ei hoia Foster m itte kunagi ühest
ideest - näiteks kõrgtehnoloogia p rin tsiip i
d e s t-jä ig a lt kinni. Ta ei kum m arda pim edalt
tehnikat, vaid loob uusi kunsti arenem isvõi
m alusi tehnika abil. A rhitektuur ei ole talle
puhtesteetiline mäng siledate pindade ja
teravate nurkadega, ta püüab pigem mõista
selle o le m u s t,' hoone fu n k ts io n e e rim is t
ruum is ja ruum i funktsioneerim ist hoones.
Fosteri kasutatud kõrgtehnoloogial on alati
sügavalt m otiveeritud rakendus, kuna ta
m õtleb progressiga seotud ö k o lo o g ilis te s
ning sotsiaalsetele probleem idele. Paljudel
tem a hoonetel on unikaalsed energiasäästusüsteem id, näiteks Hongkongi pangal konditsioneerim issüsteem , mis kasutab jah utin a
otse merest pum batud vett.
Sir Norm an Foster sai hariduse M anches
teri ja Yale’i ülikoolis, ning on seega tänapäe
va üks haritum aid arhitekte. Enne seda jõ u 

Kuigi Sainsbury Visuaalse Kunsti Keskus oli
Norman Fosteri üks esimesi suuri avalike
hoonete projekte, sisaldas see kõiki neid ideid
ja väärtusi, milleni arhitekt on jõudnu viimase
kümnendi jooksul: julgust mängida uusima
kõrgtehnoloogiaga - paljastada kontrastseid
klaaspindu ja metallkontruktsioone - ning
sobitada see omas ajas, 1970ndate kesk
paigas üllatav ehitis nii looduslikku kui arhitektuurilisse - East Anglia Ülikooli linnaku
keskkonda, arvestades sealjuures pieteeditun
deliselt Robert ja Lisa Sainsbury kunstikogu
tähendusega.
inglism aa on rikas kõikvõim alike külas
tam iseks m õeldud losside, paleede, mõisate,
aga ka lihtsalt korralike kodanlike elum ajade
poolest. Enam ik neist kuulub rahvusliku
pärandi alla, mis vähem või rohkem sarnaneb
m eie m u in su ska itse all olevate hoonete
seisuga, ning enam ik neist sisaldab ka korra
likku kunstikogu. Kuid Sainsbury Visuaalse
Kunsti Keskus pole pelgalt ühe rikka ja
m aineka perekonna kunstikogu säilitam ise
paik. Norm an Fosteri projekteeritud hoone on
tõeliselt polüfunktsionaalne: see töötab kui
m uuseum , m ille kogud on küll peam iselt
loodud Sainsburyde kunstikollektsiooni põh
jal, kuid täiendatud ka ülikoolile kuuluva
suhteliselt väikese, kuid hea XX sajandi
alguse abstraktse kunsti valikuga; kui
vahelduvate näituste galerii, kui m aailm a
kunsti uurim ise ja museoloogia kool, kus saab
om andada nii kõrgharidust kui m agistri- ja
doktorikraadi, ning lõpuks kõike eelnevat
ühendavalt ka kui teadusasutus, m ille huvi

dis Foster teenida kaks aastat kuninglikus
lennuväes - sealt tema tehnika- ja kõrgusearm astus. Kõrguse ja kiiruse m etafoor läbi
vad kogu tema loom ingut, kulm ineerudes
paljaks jäetud konstruktsioonide esitamises
ja estetiseerimises Hongkongi panga (1 7 9
m ), Frankfurdi M aini ääres Kommertspanga
(2 9 9 m), Barcelona teletorni (2 8 8 m) ja
H ongkongi Chek Lap Koki lennujaam a
puhul, rääkim ata M illenn ium itorn ide pro
jektidest Londonisse (3 8 5 m) ja Tokiosse
(8 4 9 m l).

Fosteri klassika
1 9 7 0 . aastate projektid on nagu ettevalm istusetapp - Foster püüab pigem kohandada
tehnoloogilisi uuendusi keskkonnaga kui
m uuta keskkonda. Peamine on aga see, et
nii Frankfurdi pilvelõhkuja kui IBM i pea
hoone madal klaaskarp (H am pshire, 1 9 7 0 71) esindavad täiesti uut töökeskkonda, kus
dom ineerib erinevaid funktsioone ühendav
avatud ja paindlik siseruum .
W illis
Faber&D um as'
büroohoone
(lpsw ich, 1 9 7 0 - 74) on arhitektuurim älestusm ärk: seda m oodsat maja kaitstakse nagu
katedraali. Selle projektiga tegi Foster sotsi
aalse revolutsiooni provintsilinnas, Suffolki
krahvkonna keskuses, kuhu esim est korda
ehitati polüfunktsionaalne hoone, kus sai
teha tööd ja puhata - päevitada katuseaias.
Tsiteerides
postm o d e rn ism i
te o re e tik u t
Charles Jencksi, sulandub “ suur m ust klaver
ideaalselt argisesse linnaruum i päeval, kuid
valgustab tühjaks jäänud tänavaid öösel” .
Fosteri üks esimesi avalikke hooneid on
Sainsbury visuaalsete kunstide keskus Norw ichis (1 9 7 1 - 7 7 ) East Anglia Ülikooli ter
ritoorium il. Selle hoone (tõsi. ka paljude
teiste) kirjeldam isel on oht kalduda statis
tikasse, kuna selle eest sai arhitekt m itu
preem iat, nende hulgas aasta m uuseum i ja
RIBA (Briti A rhitektide Instituut) auhinnad.
Polüfunktsionaalse hoone struktuur on tu le 
tatud XIX sajandi raudkarkassiga jaam ahoon
est, tuletades meelde J. Paxtoni Kristallpaleed. Lahenduse lih tsu s, m a te rja lid e
otstarbekus ja ruum i funktsionaalne kasutus
lasevad hoonel korraga fu n k ts io n e e rid a
uurim iskeskuse ja kunstigaleriina.

kese on taas suunatud väljapoole Euroopat, et
panna reaalset alust siiani siiski utoopilisena
tunduvale m aailm a kunsti ajaloole. Ja nii
kum m aline kui see ka esm apilgul ei tundu,
see p o stm o d e rn is tlik p o lü fu n ktsio n a a lsu s
sisaldub juba Sainsburyde kunstikogus. Ikka
sellesama perekonna, keda vahest laiem alt
tuntakse kui toidupoodide keti suurom anikku
ning kelle arhitektuurim aitset kiputakse va
hest ülekohtuseltki sidum a superm arketite
massehitusega.

K u nstikog u sü n n ilu g u
Lord Robert Sainsbury (1 9 0 6 - 2 0 0 0 ) arm as
tas rõhutada, et nende pere kunstikogul pole
midagi tegem ist ei suure raha ega ka suure
kunstiga. See ei tähenda, et Sainsburyde
kogust ei leiaks suuri nim esid nagu Pablo
Picasso, George Braque, Fernand Leger,
Edgar Degas, A lberto G iacom etti, H enry
Moore, Francis Bacon, vaid seda, et Sains
buryde kogu loomisel on kõige olulisem olnud
om anike isiklik
em otsionaalne lähtepunkt.
Sainsburyd pole kunagi spetsiaalselt otsinud
m õnda kunstiteost, kunstiteosed ja kunst
nikud on neid leidnud - nii on sellel kogul
kunstiväärtuse kõrval ka väga tugev isikliku
puudutatuse, isiklike kohtum iste, mälestuste,
toetuste tähendus. Laias laastus võib Sains
buryde kogu jagada kaheks. Esiteks euroopa,
iseäranis inglise m odernistid, kellest iseäranis
Moore’i ja Baconiga on perekonda sidunud
pikaajaline sõprus ning Sainsburysid võiks
pidada ka nende metseenideks. Teiseks tra
ditsionaalne kunst, iseäranis hiina, aafrika ja

K o n t e k s t u a li s m is t
r e k o n s t r u e e r im is e n i
Fosteri lo o m in g u t ei
iseloom usta m itte alati
sirgjoonte kom prom issi
tu otsekohesus, nende
kõrval kasutab ta tihti
ka sujuvate silu e ttid e
biom orfsust ja plastili
sust. Viim astel aastatel
ehitatud Bilbao merek a rb ik u ju lin e m etroop a viljon ja D uxfordi
lennum uuseum i poolkera tõestavad veel kord
Fosteri paindlikkust ja oskust töötada m itm es
laadis.
Inglism aa tõsine postm odernistlik m õtte
viis eesotsas Q. Terryga on sealjuures ehk
avaldanud ka oma m õju: Jaapanisse e hi
tatud hoonetest aim dub juba kontekstualism i
hõngu. Kansai lennujaam a projekti pagoodikujulised raudkonstruktsioonid ja etteulatu
vate lamekatustega m adalad elam ud on suu
natud traditsioonilise jaapani arhitektuuri
üm berm õtestam isele.
H uvitav on see, et suur tehnikaarm astaja
Norm an Foster võidab pidevalt tähtsam ate
arhitektektuurim älestiste rekonstruktsioonide
konkursse. Reichstagi ja Briti M uuseum i
rekonstrueerim isprojekti idee on üsna sar
nane: avara aatrium i loom ine klaaskatuse
abil. Ultra uute vorm ide
sobitam ine klassikalisse
konteksti on delikaatne
ülesanne. Fosteril õnnes
tub ühendada ühenda
m atut vana ja uut. Ta
toob sisse uusi rakursse
ja kaasaegseid vorm e,
kuid säilitab hoone ident
suse. Sellepärast on Fos
teril roheline tee ajaloo
listesse keskustesse e hi
tam iseks - klaasist Carre
d ’A rt
N im e s ’is asub
roomlaste ehitatud kuul
sa Maison Carree vastas.
1 9 9 9 . aastal sai N or
man Foster Nobeli pree

am eerika kunst. Selle eelistuse taga on seis
nud Lisa Sainsbury, kes risti vastu oma patri
arhaalsele isale, araabia filosoofia professo
rile, ei huvitunud Pariisi kuulsate m uuseu
mide, vaid M ontparnasse’i väikeste galeriide
kunstist, m illestki, mida korralikud kodan
lased veel XX sajandi 20ndail ja 30ndail
pidasid isevärki inimeste, boheemlaste veid
raks hobiks. Iseäranis käis see m uidugi tol
laste inglaste kohta, sest alles 1990ndate
lõpp on suutnud m urda kunstihoiakuid ning
panna ka korralikud kodanikud külastama
Damien Hirsti, Tracey Emmeti ja teiste “skandalistide” näitusi ning teinud Tate Modernist
kõige külastatavama m uuseum i.

E m o ts io n a a ln e te rv ik
Sügavalt isiklik suhe kunsti, kunstikogum isse
ning selle eksponeerim isse iseloom ustas
S ainsburysid ka 1 9 7 0 n d a il, kui m itm ed
mainekad m uuseum id olid olnud huvitatud
nende kogust, laenanud sealt töid oma näi
tustele. M uide, alates 1 9 5 9 . aastast kuulus
Robert Sainsbury Tate’ i galerii toetajate
nõukogusse ning 1 9 6 9 - 73 tegutses ta seal
nõukogu esimehena. Em otsionaalselt isiklik
hoiak oli ka hoovaks, kui nad otsisid arhitek
ti, kes võiks luua galerii nende kunstikogu
säilitam iseks. Robert Sainsbury esmane valik
oli Alvar Aalto, kuid kuna Aalto oli juba sur
nud, siis avastas ta Londonis M illw a lli
dokkidel Öiseni hoone ja selle looja Norman
Fosteri.
Ka Sainsbury keskuse põhiekspositsioon on
üles ehitatud kunsti ja vaataja emotsionaalsele

mia arhitektuurianaloogiks peetava Pritzkeri
auhinna. Kuid erinevalt Nobeli omast, m ida
antakse tihtipeale ka arenevate maade rahuvõitlejatele, on prestiižikaim Pritzkeri auhind
m õeldud eelkõige kõrge loom ingulise potent
siaaliga loojale, uute ideede ja radikaalsete
ettepanekute kandjale. Selle laureaadid on
Aldo Rossi ja James Stirling, Hans Hollein ja
Frank Gehry.
Kuid vaevalt, et see on Fosteri mastaabiga
arhitekti lõppsaavutus. Sotsiaalse op tim ism i
ga jätkab Foster arhitektuuri ja m aailm a
m u u tm is t, a rh ite k tu u ri ja tehnika ühen
dam ist. Võib loota, et Fosteril ehk õnnestub
viia ellu selle aasta Veneetsia biennaali
loosung: vähem esteetikat, rohkem eetikat,
allutada esteetilised p rin ts iib id eetilistele
norm idele.

M a r ia O r l o v a

ja isiklikule suhtele: ei m ingeid eraldavaid
vaheseinu, vaid p aindlikult liigutatavad sten
did, nii et vaataja haarab korraga kogu ehi
tise, on aga ka vahetus kontaktis üksiku
tööga. Ja loom ulikult ei m ingit kronoloogilist
ega ka p aikkondlikku eraldatust: Picasso
tüdruku pea kõrval on aafrika m askid, maiade
skulptuurid, vastas Giacometti väljavenitatud
figuur. Ikka sama em otsionaalne laeng nagu
Sainsburyde kodus Londonis Charing Crossil,
nagu lord Roberti ja leedi Lisa m agam is
tubades. H arjum atu, aga em otsionaalne, just
nii, nagu on seda ka Fosteri traditsiooni ja
innovatsiooni süm bioos, ülem laul m etallile ja
klaasile ning aupaklikkus küm nete tuhandete
aastate vanuse tsivilisatsiooni vastu.
Ka Eestis pole headest kunstikogudest
puu d u s - m eil pole küll S ainsburyde
toidupoodide ketti ja rikkust, kuid meil võiks
olla Sainsburyde eneseusaldust ning pühen
dum ist, sest nende kogu sai alguse ju sellest.
M iks ei võiks kasvõi Tartu ülikool mõelda sel
lise polüfunktsionaalse keskuse loomisele,
sest algkom ponendid on ju olemas, need
oleks vaja vaid m õistlikult, aga ka vääriliselt
ühendada.
10. septem bril lõppes Sainsbury keskuses
suur ja atraktiivne Norman Fosteri näitus,
m ille kreedo oli: “A rhitektuur on funktsionaal
suse ja vaim suse abielu, a rh ite ktu u r on
inim estest, nende vajadustest ja püüdlustest” .
Aasta lõpul on see näitus väljas Briti m uu
seum is, sest selle juurdeehitus on inglastele
sündm us.

R eet V a r b la n e

“Ars Electronica” on m uutunud aasta-aastalt
kodusem aks (http://w w w .aec.at/nextsex).
Tuttavad näod, sekka uusigi. Septembri
alguse festival on Linzi kultuuritööde. Linn on
sellega samastunud ning see toob tulu turis
mindusele ja renomeele. "Ars Electronica”
keskus on festivali produktsioonikeskus,
sündm us on nende siht ja eesmärk. Lisaks
leiab keskuses aset meediakunsti püsinäitus
"M useum of the Future” . Tulemused on m ul
jetavaldavad, latt on kõrgele seatud. Kuna
maine on hea, siis imeb koht professionaale
erinevatest riikidest, kes loovad oma nime ja
CVd töötamisega “Ars Electronica" FutureLab\s või osaledes satelliitprojektides.
M ille nn ium ilõp u vaim ustunud tõttam ine
kujuteldava ajaserva poole aastaks 2 0 0 0 on
lõpp en ud . T änavune teem a oli in im e n e
b io te h n o lo o g ilise rep ro d u ktsio o n i a ja stu l.
Tehnoloogiline sekkum isvõim alus on põhja
liku lt lahutam as seksi lapsesaamise fu n k t
sioonist. S ünnikontrollist katseklaasi lasteni,
sperm a pan ka de st, m u n a ra k u d o o n o rlu s e s t
kuni kloonim ise ja kunstliku em akani - need
trendikad teem ad olid päevakorras.
Rõhutati poliitilise dim ensiooni tähtsust.
Kas pole tegu m itte uue fem inistliku ene
sem ääratlem ise ajastuga? Kas mehe kodeeri
tud naisekeha ei kuulu m inevikku? Kuid
teaduslikud edusam m ud on ka väljakutse
naiste reproduktsioonim onopolile. R eproduk
tiivsete tehnoloogiate areng peaks täh e n
dam a ka m aailm a patriarhaarse palge m u u 
tum ist. Uues androgüünses ajastus ei jookse
v õ im u p iir enam mööda soolist eraldusjoont.
B io lo o g ilin e ja genee tilin e te m a a tik a
seoses tehnoloogilise arenguga on moeteem a. Ka skandaal m ü ü b ja su u rte s
areaalides ei ole inim esed nii tih ed a lt om ava
hel seotud, et need ei võiks sündida. Pommi
lõhkem iseks pannakse kõik välja. Skandaa
lide allikaks on teravad teem ad, mis p u u d u 
tavad otseselt paljusid inim esi.

S p e rm a ra lli
Tänavune “ Next Sex” oli pearõhkude poolest
eelm ise aasta “ Life-ScienceV’ jätk, peale eel
m ainitu ka bio-, geenitehnoloogia ja küberseks. Sündm usega kaasnes kahepäevane
konverents ja interaktiivne ehk pistikukunst
oli esil kõikjal. Sel aastal ületas festival ka
Eesti m assiajakirjanduse uudiskünnise. Eesti
Ekspress pajatas läbi W ire d 'i tõlkeloo sperm a ra liist ( h ttp ://w eb .ae c.at/ne xtsex/spe rm race/). See toim uski kolmel päeval täie hoo
ga, kogudes üle 70 doonori. Linzi keskväl
jakule olid üles seatud laboratoorium i-konteinerid, kus vabatahtlikud andsid sperm aproove. Sperm anäidiseid hinnati erinevate
teaduslike param eetrite järgi. M õõdeti ejakulaadi tihedust m illiliitri kohta ja liikuvuse
alusel jaotati sperm atosoidi-m ehikesed nelja
gruppi: 0 - kiired, 1 - hea liikuvusega, 2 aeglased-unised sperm atosoidid, 3 - surnud.
N ende p rotsentua alse osakaalu alusel
m äärati kvaliteeti. Peaauhinnaks oli sperm a n äid ise k ü lm u ta m in e m a a ilm a k u u lsa s

sperm apangas. Iga päev kuulutati välja võit
jad. Igal doonoril oli võim alus vaadelda oma
rakke läbi raadiom ikroskoobi. A in u lt naised
said teha rahalisi panuseid (2 0 šillingit).
Paljus sarnanes sp e rm a ra lli aastataguse
b ugraceiga, kus võistlejateks olid hiiglaslikud
tarakanid. Sperm atosoidide “võistlem ine” oli
oma absurdsuses koom iline, mõne kriitiku
arvates väljendas “ ralli” ennekõike doonorite
im potentsihirm u.
Esimesel päeval võitis keegi Rocketman ja
kuigi tal oli võim alus anonüüm seks jääda,
kargas poiss naiste kiljum ise saatel rahva
hulgast esile. Ta rikkus kõiki reegleid, oli su it
setaja, tarvitas parasjagu alkoholi, magas
aluspesus (alasti m agam ine olevat sperm ato otlikum ), tal polnud autot ja sõitis jalgratta
ga. Kuna iga osaleja kohta tehti tunnuste
profiil, siis püüti selgitada sõltuvust autom ar
gi ja selle hobujõudude ning sperma kvali
teedi vahel. Uus kontekst tekitab ka uue
keelelise plahvatuse, võistlejate hulgas võis
leida Sperm inaatori, Ben H uri, G enom gnom i,
Mr. Sillypantsi, kohal oli ka Luke Skyw alker
ja Speedy-Gonzales.

V ä g is ta m is e e v o lu tsio o n iteo o ria
Vägistam ine on teem a, mis riivab igaüht ja
sellega m änglem ine tõestab “ju lg u s t” ja ta h t
m ist inim esi irriteerida. Naised on küsim use
suhtes tundlikum ad.
Isegi head konverentsid võivad olla
unised. Ka “ Next Sex” oli seda paljudes
ettekannetes, lõpp seevastu põrutav. Plahva
tus toim us konverentsi teisel päeval. Randy
T h ornhilli ettekanne vä g ista m ise evo lu tsioonibioloogiast äratas viim asedki tukkujad.
Soliidne härrasmees selgitas publikule ene
sekindlas teaduslikus m aneeris m ütoloogili
sena kõlavat lugu vägistam isest kui darw inistlikust kohanem iskäitum isest. See põhi
nes tem a ja ta kolleegi Craig T. Palmeri raa
m atul “A Natural H istory of Rape: Biological
Bases of Sexual Coercion” .
Ta kõneles, et vägistam ine on evolutsiooni
kaastööde nagu arvutid. Ja et selle teema
m õistm isel on suured probleem id - arusaa
davalt inim esed väldivad seda - siin on
puudused haridussüsteem is. Kuid et sotsi
aalse probleem iga tegelda, tuleb seda m õista
ja saada aru selle juurtest. Tema esindab
loodusteaduslikku seisukohta, astudes vastu
varasem ale fem inistlikule ja sotsiaalteadus
likule. Sotsiaalteadlased ei ole näidanud, et
vägistajad on seksuaalse lt m o tiv e e ritu d .
Vägistam ise puhul on räägitud võim ust. Kuid
ei ole seost selle vahel, mis on jäänud püsi
ma loodusliku valiku tulem usena ja mis on
m oraalselt õige või vale. Ehk vägistam ine on
jäänud püsim a loodusliku valiku tulem usena
(vt. “The Evolutionary Biology of Rape” ).
Vägistam ise vältim iseks ju h tis ta tähelepanu
ka ke skko n n a fa k to rile ja p ü ü d is lükata
üm ber sü ü d is tu s t “ g e n e e tiliste ” põhjuste
otsim ises.
Stefan Weber Salzburgist ei pidanud vastu
ja hakkas koha pealt vahele karjum a: puhas
skandaal, ebateaduslik jaburus! Nagu oleks
sõna “vägistam ine” kasutam ine võrdunud
vägistam isaktiga. Siis küsiti, kes esineja kut
sus, ja isegi tolerantne m oderaator MarieLuise Angerer raputas õudusega pead, et
tem a m itte, tem a andis vaid soovitusi.
Lõpuks asi laabus, korraldaja Gerfried Stocker astus lavale ja põhjendas diplom aatiliselt
konfliktsete teem ade vajalikkust ja m ille muu
kui vaidlustega see konverents peaks tegele
ma. Kui kasvõi üks protsent sellest on tõde,
siis on ettekanne oma otstarbe tä itn u d , väitis
Stocker. O ponentide arvates sellises annuses
tõtt võis seal ehk ollagi. Kõige krooniks oli
kaasm oderaatori Stahl Stenslie' ettekande
lause “ ka vägistam ist võib m õista kunsti
loome strateegiana” (“ Even rape can be con-

sidered as an art-creational strategy” , vt:
“ Term inal-Sex” , m is viis Angereri lõplikult
endast välja.
H uvipakkuvaim oli konverentsi publiku
käitum ine ja korraldajate oskus asjast välja
tulla. Saal oli puupüsti täis. Publik vibreeris
ühest äärm usest teise, halvakspanu jõ m in a 
test heakskiitva aplausini.
W eber üllitas netiväljaandes “ Telepolis”
juba järgm isel päeval raevuka vastureakt
siooni (Ars Electronica 2 0 0 0 : Schauderhafte
Reden beim S ym posium “ Next Sex” , “ Telepo
lis” , süüdistades T h o rn hilli bio-fašism is ja
totalitaarse bioretoorika salongikõlbulikuks
m uutm ises.

B io m e d its iin i hype
Weberi häm m astunud küsim ustele selliste
m õtete päritolu ja leviku kohta on M arieLuise Angerer vastanud, et need on ju alati
kohal oinud, m eenutagem 1 9 9 6 . a. “ Memesis’t ” , 1 9 9 7 . a. “ Fleshfactory’t ” ja 1 9 9 9 . a.
“ L ife -S cie n c e 'it” (Stefan Weber. Vergewaltigung ais kunstschaffende Strategie? “ Telepo
lis ” ,
h ttp ://w w w .h e is e .d e /tp /d e u ts c h /in h a lt/k o n f/8 6 5 8 /1 .htm l). Ent aasta-aastalt on
need hoiakud ägedam aks löönud, nii et vahel
jääb suu lahti. Angereri arvates tema viis
m õtelda, kirjutada ja ennast argum enteeritult
väljendada on tä ie liku lt liiva jooksnud. Kuid
sellised arutelusid toetavad teatud ringkon
dade huvid. Bioloogia ja biom editsiini hype
on hiigeltööstusharu surve m ärk. Kui oleme
uskunud keha looduslikku päritolu, siis nüüd
tu le b “ n u p u le v a ju tu s e k e h a lisu s ” . Tõe
näoliselt on oiem as m ajanduslikud hoovad,
mis toetavad küberseksi prohvetite hoiakuid
- see vajaks uurivat ajakirjandust. Stenslie’
väljendid “ D N A-jockey” , “ G enoshop” ja “ Term inal Sex” m eenutavat m illeski Haideri väl
jaastum isi.
Konverentsi lõpetas SandyStone, kah üks
pööraseid tegelasi. Ligi 70aastane m em m
nim etab end G oddess o f C yberspaceiks,
peab end transseksuaaliks ja on segu p erform a /icei-kunstnikust, kirjanikust (kirjutanud
m itu raam atut), kunstnikust ja pedago ogistet iga transvestiit tahaks näha toanurgas
soom uutm ise m asinat, et pubekad tahavad
abielluda arvutiga, et tem a tütar vihkavat
arvuteid jne. Siis dem onstreeris, kuidas on
k liito r v õ im a lik “ m ä p p id a ” m õne teise
kehaorgani peale ja orgasm saada. Otse laval
ta seda kum m ikindaga ka esitas, taustaks
kaasaelava p u b lik u ergutused. Lõpetas

S p e rm a ra lli v õ itja .

lauldes, kuna Donna Haraway olevat talle
öelnud, et kui ei suuda rääkida, kirjutada,
siis laula. See oli pesuehtne am eerikalik
show ja näide dim ensioonist, m ille võivad
“tõsised” konverentsid võtta. H iljem põhjus
tas see iroonilisi reaktsioone netiväljaannetes: am eeriklaste šõulem beline e kshibit
sionism ja lapsem eelsus on Euroopa kon
tekstis naeruväärne.

K un st
“Ars Electronica” on kokkuvõtte jaoks haara
m atu, ka konverentsile sai eespool vaid
põgus pilk heidetud. Esitati “ in v ivo” kunsti,
mis sellises m ahus oli esm akordne. Marta
Menezese projekt “ Nature?” looduses m itteesinevate liblika tiivaplekkide saam iseks oli
d is a in itu d jo o n is tu s la u a l, kuid tu le m u s e
poolest olid plekid naturaalsed. Istvan Kan
tori m ehiselt jõ u lin e ja m ürarikas perform ance kopuleerim isest arhiivikappidega tee
nis naistelt iroonilisi m ärkusi: mõned kunsti
teosed on selleks, et dem onstreerida selle
autori m ehetunn ust ja potentsi. Natacha
Merritt oli m eediam ull. Tegu on veidi üle
kaheküm nese "kuulsusega” , kes on oma “ d i
gitaalset päevikut" edukalt m üünud Tascheni
abil. Tüdruk seksib koos digikaam eraga, p il
distades ennast samal ajal eri poosides ja
am m u ta d e s tä ie n d a v a t e ru tu st jaheda
digifotokaam era puudutustest. Ta kuulutas
reipalt, et “ seksieluga on tal kõik korras” .
Is ik lik e le m m iku te hulka liig ita k s in
vorm iliselt vaoshoitud, kuid sisusügavuselt
küllaldase Orit Kruglanski “As M uch As You
Love Me" (vt. sam uti: h ttp://w w w .iua.upf.es/
—okruglan/). Interaktiivse luule projekt oli
teeninud honora ry m ention ja füüsilises
mõttes seisnes vaid lauaarvutiga liidetud
uudses F orceF eedback h iiretäienduses.
Kasutaja peab "D on't forgive m e” saatel kor
jam a kokku “ süü” , m ille vältel hiir “ kleepub”
üha tugevam alt aluspinna külge, et vabane
da sellest teatud ekraanipiirkonnas.
V iim ane töö on vastuseks küsim usele
“ mida vaatab AEC ž ü rii” . Innovatiivne interface on kõige selgem kriteerium , iseasi,
kuidas seda defin e e rid a . See täh e n d a b
vaatajale pakutavat uutm oodi ja teistsugust
suhet arvutikeskkonnaga ja selle koostoimes
tekkivat esteetilist elam ust.
Preem iaprojektidest täiendavalt vt. sam u
ti: h ttp://prixars.orf.at.

R a iv o K e l o m e e s

Pliiatsi ja pintsliga
Kärt Summataveti isiknäitus "Lapsepõlv
ja
tüdrukuiga” rahvusraamatukogu
peanäitusesaalis 3 0 , septembrini.
Metallikunstnik Kärt Summatavet on üks
esimesi eesti kunstnikke, kes valmistab
ette kunstnikuprojektina doktoritööd.
Helsingi Tarbekunsti Kõrgkooli juures kaits
tava töö teema on "Naise maailmapildi ja
loomingu kujutamisest traditsioonilises
ehtekunstis".
Juulis toim us Helsingi tarbe kun stim u u
seum i näitusel selle esimese osa “ Lapse
põlv ja tüdrukuiga” eelkaitsm ine. Doktoran
dil tuli paari tunni jooksul kõrge kom isjoni
ees vastust anda oma töö probleem idest.
Komisjon koosnes aga Soome kõrgkoolide
professoritest, nii teoreetikutest kui kunstipraktikutest.
Eelkaitsm ine kujunes eelkõige elavaks
teoreetiliseks aruteluks, m illeks Kärt Sum 
mataveti doktoritöö teem aasetus pakkus ju
palju võim alusi. Eesti ehtekunst tunneb
kunstnikku kui eesti ja soom e-ugri rah
vakunsti ja m ütoloogia kiind unud uurija t ja
oma loom ingus nendest traditsioonidest
vaim ujõu am m utajat. Diskussiooni käigus,
m illes osalesid nii kom isjoni liikm ed ise kui
ka doktorant, püüti sõnastada rahvakunstitraditsiooni m õistet selle ajaloolises aren
gus. Arutati küsim ust, kuidas kaasaja in i
m ene suudab lugeda rahvakunsti süm bo
lite iidset tähendust, m illised on kaasaja
k u n stn iku teed ja ülesanded selle
avam iseks - seega oli jutuks traditsioonide
ja kaasaja suhestum ine. Näis, et see teema
pakkus nüüdki soomlastele huvi kui kunst
niku lt väga suurt loovust nõudev ülesanne.
Pealtvaatajana tundus m ulle, et kõrged
professorid läksid nende probleem ide teo
reetilises arutelus sedavõrd põlem a, et dok
toran d i k u n s tilo o m in g u a n a lü ü s ile jäi
suhteliselt vähe aega. Küllap seisab see ees
Kärt S u m m a tave ti d o ktoritöö jä rg m is te

Mis seisus on kunstnike doktoriõpe kuns
tiakadeemias ja milline peaks olema
kaitstav doktoritöö?
Käesoleval hetkel on EKA doktorantuuris
viis inim est, kõik kunstiteaduse erialal.
Doktorantide keskm ine vanus on 3 9 aas
tat, noorim neist 29-aastane. Ükski EKA
kunstiteaduse doktorantuuris õppija ei ole
veel doktorikraadi kaitsnud, küll on EKAs
kaitsnud doktorikraadi eksternina neli
inim e st, kõik a rh ite k tu u ria ja lo o la s e d .
Enam ik olulistest kaasaegse kunsti ja
kunstiteooria tundjatest Eestis töötab küll
viljakate publitsistidena ja annab värvi
kohalikus kunstiruum is, doktorikraadi aga
ei oma. See on EKA-le tõsine probleem ,
sest välistab korralised kaasaegse kunsti
professorid ja paratam atult jätab om a jälje
õppetööle.
K u nstn ike l ja d isa in e rite l Eestis
tavaliselt doktorikraadi ei ole. ENSV ajal
ERKI lõpetanutel on küll m agistritasem e
haridus, aga spetsialisti diplom , m agist
rikraad on vähestel EKA lõpetanutel (52
inim est), saadud aastatel 1 9 9 5 - 2 0 0 0 .
Doktoriõpet kunsti, arhitektuuri ja disaini
erialadel EKAs praegu veel ei to im u . 7.
ja a n u a ril käesoleval aastal saatsin
ha rid usm iniste eriu m i teaduse ja kõrg
hariduse osakonda riikliku koo litu ste l
lim use tao tluse nüüd ju b a alanud
õppeaastaks 2 0 0 0 /2 0 0 1 . Seal sisaldus
ka taotlus alustada doktoriõppega kunsti
ja arhitektuuri erialal. Lisana oli esitatud
EKA nõukogus 21. detsem bril 1 9 9 9 vastu
võetud
k u n s tieria lad e
d o kto riõ p p e
kontseptsioon. R iiklikku te llim u st do k
toriõppe avam iseks meil saada ei õnnes
tunud. Lisaks taotlesin haridusm inistee
riu m ilt 10. jaanuaril käesoleval aastal ka

osade - teemade “ Mõrsja ja
naiseiga” ning “ Vana tark
n a in e ” e s itam isel. D ok
torandi töö senise kuluga
oldi üldiselt rahul. Küll aga
ku ju ta b Soom es k u n s t
n ik u p ro je k tin a do kto ritö ö
esitam ine pikka ja külla lt
vae varikast
p rotseduu ri,
m ille reeglid Eesti peab
enda jaoks veel välja tööta
ma.

E hete
m on o to o n n e vorm
Kärt S u m m a tave ti d o k 
to ritö ö
esim ese
osaga
“ Lapsepõlv ja tü d ru k u ig a ”
on eesti publikul võim alus
praegu tutvuda rahvusraa
m atukogu peanäitusesaalis,
kus on välja pandud lige
Aare. Tagakülg. Hõbe, granaat, akvam ariin. 2 0 0 0 .
m ale 8 0 vastavateem alist
kom positsiooniliste süsteem ide kordusega.
ehet. Autori kinnitusel on nende loomise
algtõukeks traditsioonilise hällilaulu m õt- Tundub, et kunstnik on m aalinud peam iselt
üht ja sama hällilaulu. Kuid ka neid on ju
te k u jundid, m ärgid ja värvid. H ällilaulu
teatava m onotoonsusega põhjendab autor m inoorseid, mažoorseid, isegi ulakaid. Ju l
gen soovida doktoritöö edasises loom in
ka oma vasest ja hõbedast kohrutatud
gulise osa töötluses siiski m itm ekesisem at,
sõlgede, om a ehete põhivorm i teatava
m onotoonse icorduse. Seda on toonitam as vahest ka oma individuaalsuses jõulisem at
ka esemete faktuurilise töötluse sarnasus. väljenduslikkuse m ida rahvuslik traditsioon
M uide, vorm ikäsitluse küsim us tõstatus ka kui kollektiivse kogemuse peegeldus ju ei
Helsingi arutelus. Vaheldust ja teisenem ist tauni. Kärt Sum m atavetil on selleks suured
eeldused kas või juba kasutatud, koloriid ilt
toovad Kärt Sum m ataveti sõlgedele vaid
nüansirikka em ailtehnika töötluses. Värv
m aalingud, põh ilise lt süm bolid - käsi,
näib olevat üks autori põhilisem aid väljen
kala, lendav figuur, aga ka kirjatud käpik.
Sagedane on spiraal kui elukulg. Sinna dusvahendeid. Emailidega, ka salapäraselt
vahele väiksem ad salapärased m ärgid, mis läbipaistvatega, on kunstnik nii ilusasti
suurem atel ehetel on ilm unud ka nende m aalinud, joonistanud, nendega eksperim enteerinud, et s iit võiks välja kasvada
tagaküljele. See on nagu loitsim ine, mida
kunstnik toim etab aga väga leebel, taas teine, m etallikunstile m itte vähem tähtis
ühetoonilisel häälel, rõhutades seda orna doktoritöö teema.
m endi arenduse tagasihoitud dünaam ika,
Inge T eder

2 0 0 0 /2 0 0 1 . õppeaastal vähem alt ühe
doktori koolitam ist välism aal kunsti alal ja
ühe doktori koolitam ist kunsti-m a/iagem e n ti alal. Kahjuks tulem usteta.
Kunstnikule on doktoriharidust vaja,
sest paradigm ad on m uutunud , tekkinud
on uued kontekstid. Innovatiivsete teoori
ate ja m eetoditeta ei olegi enam võim alik
tajuda, m illine on kunsti roll tulevikus nii
kultuuriliste kui m ajanduslike m uutuste
taustal. Selleks, et leida oma koht ja roll
globaliseeruvas, im m aterialiseeruvas, ur
baniseeruvas m aailm as, on vajalik nii
enese loom ingu, oma eriala, kunsti, aga
ka kultuurifilosoofia m onitooring ja ana
lüüs. See pädeb täiel määral ka Eestis,
kus m itte ainult kunst, vaid kultuur ter
vikuna on viim asel küm nendil kaotanud
oma tasakaalustava ja ühiskondlikus elus
kaasarääkiva rolli. Doktorikraadiga kunst
nik on teistsugune kunstnik.
Püüan lühidalt kokku võtta EKA etteku
jutuse kunsti doktoriõppest: doktoriõppe
nom inaalaeg on kunstis nagu teaduserialadel 4 aastat (1 6 0 AP). Sellest iseseis
va kunstnikutöö ja doktoritöö kirjaliku osa
m aht on 1 0 0 AP ja kunstialaste õpingute
m aht 60 AP. Iseseisva kunstnikutöö tu le 
m useks peab olema loom ulikult kõrge
tasem eline kunstiproduktsioon, s.o. sari
küpset loom ingulisust osutavaid kunsti
teoseid, mis eksponeeritakse avalikult ja
kaitstakse. Sellega kaasneb dokum enteeriv portfolio ja publikatsioon, m illes
autor esitab kokkuvõtte oma uurim istööst
ja selle tulem used. U urim istöö aines, sisu
ja eesmärgid form eeruvad kunstnikutööst
tulenevalt ja on selle loom ulik osa.
Kunstiõpingud koosnevad nii teoree
tilistest kui praktilistest eri vorm is õp in 
gutest (sem inarid, loengud, stuudiotöö).

Olulisim
neist on se
im i n a r i tö ö
kutsutud
a s ja tu n d ja te
ja rahvusva
heliselt tunnustatud
kunstnike
osalusel, kus
k ä s itle ta k s e
kunsti seisu
kohalt olulisi
filosoofilisi ja
ühiskondlikke küsim usi. Kord aastas toim ub doktorisem inar, kus esitatakse ülevaade oma
doktoritöö seisust, iga doktorant korraldab
õpingute jooksul ka süm poosioni käsitle
maks oma uurim isainesega liituvat. EKA
käsitleb doktoriõpet ka kui akadeem ia
m uud õpet sü ve n d a va t ja arendavat
ressurssi.
Kirjeldatud õppekorraldus eeldab, et
doktorant ei ole üksi: sem inarid saaks
sisuliselt võim alikuks ja neid oleks võim a
lik ka rahastada 3 - 5 doktorandiga alus
tades, kahe aasta pärast võiks gruppi
lisanduda veel 2-3 inim est jne. D oktori
õppesse pääsemise eelduseks on paraku
see, et juba ollakse hea kunstnik ja oma
ala asjatundja, sam uti peab kunstniku
loom ingus sisaldum a uurim u slik elem ent.
Isikuna peab doktorant om am a teadlikku
suhet oma väljenduskeelde ja soovi uuri
da ja arendada kunstnikutööga kaas
nevaid strateegiaid ja tegevusi. Loodan, et
doktoriõpe EKA-s saab lähitulevikus reaal
suseks.

Vaatamata tehnoloogilistele kataklüsm idele, mis
on tugevasti m õjutanud sajandivahetuse kunsti
ja kultuuri, jäävad mõned kunstnikud ikka oma
liistude juurde, kasutades traditsioonilisi kunstivahendeid - p liia tsit ja pintslit. Maal ei ole veel
surnud ning pliia tsijoonistus kunstim aailm as
devalveerunud. Joonistam ist ja m aalim ist võib
XXI sajandil pidada peaaegu kunstniku om a
näolisuse m anifestatsiooniks. Seda väidet k in n i
tavad Mats Õuna joonistuste väljapanek “ Best
Before 3 6 ” Raatuse galeriis ja Ado Lille m aalid
“ T u h k ja laava” Hansapanga kunstigaleiis.
Lille puhul tuleb nõustuda ku n stikriitik Harry
Liivranna fraasiga, et Ado Lillel on Teise m aail
masõja järgse eesti m odernism i arenguloos
positsioon, m ille kaalukuses pole m õtet kahelda.
Pärast lü h iajalist figuratiivse m aalilaadi perioodi
1 9 6 0 . aastate esimesel poolel pöördus Lill
abstraktse väljenduse poole, kuid on nüüd uue
sajandi hakul jõudnud taas figuratiivsusse. Ta
suhtleb lõuendiga vabalt, kohati lausa destruk
tiivselt, kuid m itte enam nii im provisatsiooniliselt
kui 1 9 8 0 . aastatel. Värvide ekspressiivsus ja
närvilisus on taandunud ja võtnud rahulikum a
ning korrastatud kuju, kus m õjule on pääsenud
ikka Lillele om ane dekadentlik koloriit. Kunst
niku enesetunnetus ja eneseteadvus ning aas
tatepikkune m aalikogem us on näitusel ü h i
nenud m eeldivaks sulam iks lõuendipinnal.
Tallinnas pole ju s t palju avaraid galeriisid, kus
eksponeerida m onum entaalm aale ideaalses val
guses, kuid Hansapanga kunstigalerii on paku
tavatest üks parem aid. Tänu distantsile, mida
ruum pakub, tekib vaataja ja teoste dialoog, mis
vallandab publiku meeltes erinevate assotsatsioonide ahela. M aalide suurt form aati või
m endab tu n d lik värvivalik, m ida on m õjutanud
Joseph Albersi värviteooriad. Prioriteediks on Lil
lele jäänud ikkagi lõuend, m illega m anipuleeri
takse, ja raam praktiliselt puudub. Kuigi Lille
tööd olid esindatud ka presidendi patroneeritud
näitusel Tallinna kunstihoones, saavutavad tem a
m aalid täieliku im posantsuse ja k o m m u n ika tiiv
suse alles pangaruum ides.
Mats Õun on Tartu Kunstikooli õppejõu ning
sealjuures am bivalentse ja m itm ekülgse isikuna
näitusele välja toonud pliiatsiga paberile s k it
seeritud om am oodi kubistlikke lahendusi, ühen
dades need absurdsetes seostes figuratiivsete
kuju n d ite g a . Tema tööde lihtsuses p e itubki
nende elegantsus. Kuupide ja joonte rägastikust
kerkivad Õuna sõbrad ja tuttavad ning teised
Tartu vaim u kandjate portreed. Just fiktsiooni ja
reaalsete elem entide vaheldum ine tekitab pu b 
likus põnevaid pingeid. Kõige selle põhjus võib
olla ka Õuna heast m aitsest alguse saanud
s ü ü vim in e harm ooniasse. Sellised kä eharju
tused ja spontaansed alateadlikud eneseväljen
dused paberil on raami asetatuna seinal saavu
tanud peaaegu kunstirariteedi seisundi. Ü lim
tähenduslikkus on tööde puhul välistatud ja alles
on jäänud vaid Õunale om ane teatraalsus. N äi
tusel on määravaks m uutunud tööde arvukus ja
seda efektiivsem alt funktsioneerib ja kom m unikeerub sõnum publikuga.
Nii Lille kui Õuna väljapanekute puhul eksis
teerib teatav deja vu efekt: ei Lille ega Õuna
teosed ole oma aja vaim u kollektiivne väljendus,
vaid kunstniku subjektiivse sisem aailm a aval
dus. Kui viim aste aastate tendents on selline, et
stiilid ja ajastutrendid loovad kunstnikke, siis nii
Lill kui Õun on erinevaid väljendusvahendeid
kasutades loonud oma stiili. Ei Õun ega Lill ole
kunagi alistunud ja kaasa läinud ideoloogiast
tulenevate seaduspärasustega ning neil puudub
paranoiline hirm jääda maha ajastu kiirrongilt.
Õun on järjekin del vastuvoolu ujuja, kes on
löönud käega keskkonda haaranud küberkultuurile ja -kunstile ning tõm bab outsiderm a ikka
pliiatsiga kriipse valgele paberile. M õlem a kunst
niku töödes on laiahaardeline globaalsus ning
p o liitiline ja sotsiaalne problem aatika välistatud
n in g jä ä b n u d vaid kunst kunsti pärast. Kui Lille
iseloom ustab eelkõige m aalispetsiifiIine eksperim entaalsuseiha, siis Õunale on om ane jä r
jekindel üllatusm om ent. Need kunstnikud on
jäänud ausaks nii enese kui areneva kunstisi
tuatsiooni suhtes.
R iin

K übarsepp

Suu laulab, süda muretseb
Eelmises Sirbis sai alguse m uusikapoliitiline mõttevahetus.
Toimetus hoiaks teemat meelsasti edaspidigi tähelepanu all. Täna
avaldame ühe vastuse esitatud neljale küsimusele: 1. Kas Eesti
m uusikapoliitika vajab kindlam at juhtim ist ja suuri muudatusi?
Kui jah, siis milliseid? 2. Kui m uusikakollektiivide ja -asutuste
eelarveline toetus ei kasva, kas peaks siis olemasolevat raha
otsustavalt ümber jagama ja kui, siis m illest lähtudes? 3. Milliste
kriteeriumide järgi hinnata loominguliste kollektiivide töö tule
muslikkust? 4. M uusikapoliitilised otsused teeb kultuurim inis
teerium. M illine peaks olema muusikute ja neid esindava Eesti
Muusikanõukogu osa arengusuundade initsieerimisel?
T iia T e d e r :
1. Igal sügisel kordub ju tt, et see või teine kollektiiv paneb nüüd
pillid kotti, kuna eelarve ei tõuse. See on kindel m ärk, et fin a n t
seerim ise alused on segased ning loom ingulist tööd planeeritakse
aastakaupa. Ü ldjuhul loetakse Euroopa riigi m uusikalisteks näita
jateks ooperiteatrit ja süm fooniaorkestrit, m illele tulekski sta b iil
suse huvides tagada eelarvevõim alused pikem a perioodi peale
(koos kohustustega publiku ees). Teisi riiklikku toetust saavaid
m uusikako llektiive ja festivale tuleks finantseerida lühem ate
perioodide kaupa ja tulem uslikkuse järgi. Kõigile natuke andm ine
tekitab rahulolem atust ja kahjustab kõige rohkem tippe. Kesk
pärasus suudab enda eest seista, korraldab ringkaitse ja on agres
siivne, aga tipptase jääb m ingist hetkest lih tsalt sündim ata. Väga
paljud eredad m uusikasündm used toim uvad tänapäeval ühekord
sete projektidena, m uusikud teevad koostööd ühes ansam blis, siis
teises. Kas ongi tarvis, et kõik orkestrid jõuaksid juub e lin i ja
kestaksid igavesti?
2. Raha tuleb jagada tulem use ja ootuste järgi, soodustada noori
ja andekaid, soosida värskeid ideid ja m eie väheseid m aail
m akuulsus!. Väga tähtis on kultuurile raha juurde hankida erasek

torist. Eesti praegused maksuseadused ei näe ette soodustusi kultuurisponsorlusele. Ministeerium peaks algatama vastavasisulisi
seadusemuudatusi.
3. Loom ingulist tööd on tõesti raske hinnata. Kas “ m ustad” noo
did ja "ka la ” on objektiivsed või subjektiivsed näitajad või kuidas
tõestada, et teos on igav ja 25 aastat ajast m aha jäänud helikee
les? Paljudele eesti m uusikutele on iselo om ulik suur rahulolu
iseendaga ja usk, et konservatoorium i diplom annab alatiseks
professionaali nim etuse. Kahjuks dom ineerivad väikeses Eestis
isiklikud süm paatiad peaaegu kõigi otsuste üle. Seetõttu on
rahvusvaheline m astaap (konkursivõidud, festivalid, plaadid,
rahvusvahelise pressi hinnangud jm s.) oluline objektiivne näitaja.
Võõra publiku ees ei ole tähtis, kes on sõbra isa õpilane või m uidu
tore inim ene. Seal loeb ain u lt m uusika ise, m itte kulissidetagused
inim suhted ja rahvustunne. Seepärast tuleks siinset m uusikaelu
hinnata ka rahvusvahelisest tasem est lähtudes. Eesti pu b lik tahab
sam am oodi kuulata parim at esitust, parim at teost. Kui tuua pa
ralleel spordist, siis olüm piam ängude ülekanded on nauditavad
vaatem ängud, kuid vaevalt huvituks suur vaatajaskond näiteks
eesti m aakondade spartakiaadi teleülekannetest, kuigi soori
tatakse justkui sam asuguseid hüppeid ja jooksm isi. M inisteerium i
töötajad võiksid uurida, kuidas käib kunstiko llektiivide tasem e
hindam ine m ujal, m illised on kogemused ja tulem used. Raha
pole kusagil piisavalt ja paratam atult tuleb valida, keda toetada.
Näiteks H ollandis, mis on kuulus moodsa m õtlem ise ja avangardm uusika poolest, atesteeritakse m uusikakollektiive iga nelja
aasta järel. Kui teistes riikides saadakse tulem use hindam isega
hakkam a, siis on see siingi võ im a lik, kuigi Eestit vaevab laia sil
m aringiga ekspertide nappus. Olen täiesti nõus Andres M ustoneniga, kes siinsam as Sirbis kurtis, et eesti m uusikaspetsialistid
pole kursis m aailm as toim uvaga. Ometi on praegu enneolem atud
võim alused enesetäiendam iseks. Näiteks interneti vahendusel
saab iga päev lugeda m aailm a suurim aid kultu urilehti, plaadid on
saadaval, internetis saab kuulata kogu m aailm a raadiojaam u,
satelliidi vahendusel vaadata ku ltu u rika n a lit ARTE jne. M ainekad
klassikalise m uusika ajakirjad BBC M usic Magazine ja Classic CD
on Tallinnas m üügil lausa ajalehekioskites ja G ram ophone tasuta
lugeda rahvusraam atukogus.
4. Keda m uusikanõukogu esindab? Kõrvalseisja arvab ilm selt, et
m uusikanõukogu on läbilõige eesti m uusikast, isiksustest ja
suundum istest, mis on Eestis olulised, kuid kahjuks pole see
niim oodi. Nagu selgub ka siinsest küsitlusest, pole m õned ju h ti
vad eesti m uusikud EM N ist kuuln u dki. M uusikutel pole võ im alik
EM Ni kaudu oma tahet ellu viia, kui nad pole ju s t EMNi juhatuse
liikm ed. EMNi lihtliikm ena pole m ul inform atsiooni juhatuse tege
vuse kohta, kuid n ä h tavasti on m u u sik a n õ u k o g u Vardo
Rumesseni näpunäidete järgi keskendunud m uu sika p o liitika
m õjutam isele ning ressursside üm berjagam isele, m itte nende
rohkendam isele. Vahetevahel võitleb m uusikanõukogu omaenda
liikm etega (Eesti Kontsert, m uu sikam uuseum ), ja kum m atigi ei
näe EM Ni põhikiri ette oma liikm ete õiguste eest seism ist. Või
m alik, et tekib m õni teine eesti m uusikuid ühendav organisat
sioon ja viib ellu rahvusvahelise m uusikanõukogu (International
M usic Council) tolerantsi ja m uusikaarm astuse rohkendam ise
ning kõigi rahvaste kultuuride tutvustam ise põhim õtted. Aga m i
n istrit võiks nõustada m uusikutest ekspertgrupid, m ille koostavad
m inisteerium i kogenud töötajad.

Õigeusu Muusika Kammerkoor esitas Valeri Petrovi juhatusel umbes tunnise osa Arvo Pärdi hiiglaslikust liturgilisest
koorikompositsioonist “Kanon pokajanen”.
a n d r e i belo v

Lõppes VII rahvusvaheline õigeusu m uusika festival
"Credo" (14. - 17. IX), m ille korraldas Viivo Muusika. Nel
jal päeval esinesid Tallinnas (osa kontserte toim us ka
Stockholmis) Õigeusu Muusika Kammerkoor, Sankt-Peterburgi Koori Kolleegium, Moskva Püha Taanieli kloostri
Pidukoor (vene k. prazdnitšnõi hor) ja lastekoor Raduga
Jum alaem ale pühendatud kirikuviiside kavaga. Eesti
Kontserdi korraldatud lõpetaval festivaliõhtul kõlas Andres
Mustoneni juhatusel Aleksander Knaifeli vaim ulik suurteos
“ Kaheksas peatükk” , m ille ettekandest võtsid osa neli eesti
koori ning tšellist Ivan Monighetti.
"C redo” hingeks ja kunstiliseks ju h ik s on Valeri Petrov
(1 9 6 0 ), kes on koorijuhtina lõpetanud EMA ning tundub
olevat siinse venekeelse elanikkonna üks aktiivsem aid kul
tuurielu tegelasi. Festivali eesm ärk on kristliku ku ltu u 
ripärandi uurim ine ja propageerim ine ning et tegem ist on
kreeka-katoliku konfessiooniga, siis kõlaski nädala lõpuni
õigeusu kirikum uu sika. Tegelikult pole kreeka-katoliku tra
ditsioon ajalooliselt ka eestlastele võõras, eriti setudele
ning sam uti XIX sajandi lõpu saarlastele, kes astusid
õigeusku küll venestam ise survel. Eesti heliloojatest on
kreeka-katoliku konfessiooniga tähelepanuväärselt seotud
Arvo Pärt.
Festivali avas Linnateatris (1 4 . IX) m uusikaline esi
etendus “Andrease passioon” (lavastaja Alan Berg), kus
Õigeusu Muusika Kammerkoor) esitas Valeri Petrovi ju h a 
tusel um bes tunnise osa Arvo Pärdi hiiglaslikust litu rg ili
sest koorikom positsioonist "Kanon pokajanen” (“ Patuka
hetsuse kaanon” ). Oli m uidugi pisut koom iline asjaolude
kokkulangem ine, et Pärdi “taevastele sfääridele” pühen
datud teos kõlas Linnateatri Põrgulaval. M iks etendus
“Andrease passiooniks” nim etati? Õigeusu liturgias tähen
dab kanon hom m ikuse jum alateenistuse palvete ja la ulu
de ts ü k lit ja selle “ Suure patukahetsuse kaanoni” teksti,
m illest Pärt oma teoses lähtus, on VII sajandil kirjutanud
Kreeta piiskop Andreas. Etenduses tuleb süm bolistlikul
tasandil mängu veel üks Andreas, kes oli Jeesuse esimene
jünger ning keda õigeusu traditsioonis nim etatakse Esikutsutuks (vene keeles Pervozvannõi). Seetõttu oligi vaate
m ängu k u ju n d u slike st m o m entidest kõige olulisem al
kohal Andrease rist, m is on teadupärast x-tähe kujuline
ning m ille külge seotuna m ärter Andreas lõpetas ka oma
maise teekonna.
“Andrease passiooni” puhul tu le b vaadelda eraldi
m uusika esitust ja lavastust ning ka seda, kuivõrd üks
toetas teist - kuidas m oodustus tervik. Lavastus seisnes
kostüm eeritud koorilauljate protsessioonitaolises liik u m i
ses, nende üm berpaigutum ises ja m isanstseenides. Siin
oli õnnestunud leide, näiteks m oodustasid solistid spet
siaalsel platvorm il m õnikord elava ikonostaasi või altarigrupi. Liikum ises oli ka liturgilisi m otiive, näiteks lauljate
kõrgelt poodium ilt allatulek kui õigeusu katavasija, mis
tähendab kirikukooride protsessiooni ka tänapäeva kloost
rites. Lõpus tekkis Andrease rist põlevatest küünaldest
ning lauljad varjasid siis seda m usta looriga. Visuaalselt oli
etendus igal ju h u l terviklik.
M uusikaliselt on Pärdi “ Patukahetsuse kaanon” isegi
tipptasem el koorile ü lim a lt raske teos: äärm ised registrid,
pikad soololõigud ning veel pikem ad burdoonid eeldavad
m ärkim isväärset vokaalset kandvust ning perfektsuseni
viim istletud intonatsioonilist ühiskeelt. Just viim ane kip
pus ettekandes kõige rohkem kannatam a. Isegi kui sisse
tulekud olid koos, ei suutnud lauljad pikki kooskõlasid
kaua ilm a “ uju m a ta ” hoida. Eriti lõpupoole oli tunda, et
koor hakkab ilm selgelt väsim a. H uvitav oli siiski Petrovi
tõlgendus: dirigent rõhutas suuri dünaam ilisi kontraste
ning m uusika atraktiivset poolt, m ida esm apilgul selles
teoses nagu ei näegi. Selles m õttes lähenes nüüdne
etendus Pärdi “ Patukahetsuse k a a nonile” kahtlem ata
uuest ja värskest vaatenurgast.

Moskva Püha Taanieli kloostri Pidukoor esitas regent
Georgi Safonovi juhatusel N igulistes (1 6 . IX) vanavene
k irikum uu sikat ning õigeusu kloostrite kirikulaule XVI XIX sajandist. Püha Taanieli klooster on Moskva vanim
(asutatud XIII sajandil) ning 14 m eeslauljast koosnev
Pidukoor tegutseb seal aastast 1 9 8 3 . Kollektiiv võlus kohe
täm braalse ühtsuse ning voka a lku ltu u rig a . Vanavene
kirikulauludes võib m uuseas leida ka teatud ühisjooni
Lääne-Euroopa varajase sakraalm uusikaga. Nii tundub
Suprasli kloostri viis “ Tulge ja ku m m ardagem ” oma
monoodiaga olevat lähem al am broosiuse hüm nile kui gregooriuse koraalile. Nagu järgnevatest lauludest kuulda
võis, on vanavene kirikum uu sikale omased ka melism aatilise organum i laadsed burdooniga vorm id. Ning
m itte ain u lt - "Jumal on m eiega" (Suprasli klooster, XVI
sajand) meenutas pigem paralleelset organum it, a inult et
hääled liikusid paralleelsetes tertsides, m itte kvartideskvin tid e s (nagu Lääne-E uroopas). "P atukahetsuse
troparid” (tropar on väike kirikulaul m õnele pühakule)
eksponeeris aga täm braalselt kuulam a panevat baritonaalset solisti. Suure Reede antifonid kõlasid koori ja
eeslaulja vaheldum isena, mis on üldiselt om ane õigeusu
liturgilisele antifoonilisele esitusele. Esmakordselt p tases
nüüd m õjule polüfooniline tekstuur; huvitav oli seegi, et
üks burdoonhääl paigutus üles tenoritele (tavaliselt on see
m eloodiast m adalam al). H iljem kõlanud stihhiirides {stihh iir - piiblitekstiga kirikulaul) võis aim ata koguni vene rah
vaviisidele iseloom ulikke intonatsioonipöördeid. Ka esitus
oli siin kuidagi flegm aatiliselt pikaldane, nagu see vene
eepilis-m uusikalises folklooris iseloom ulik. Kokkuvõttes
m itm ekesine kava ilm selt ka neile kuulajaile, kes polnud
õigeusu kirikulauludega varasemast tuttavad.
Festivali lõppkontserdil Nigulistes (1 7 . IX) kõlas Alek
sander Knaifeli (1 9 4 3 ) va im u lik suurteos “ Kaheksas
peatükk” (“ Ü lem laul” , 1 9 9 3 ) kirikule, neljale koorile ja
tšellole - esitajaiks tšellist Ivan Monighetti, tütarlastekoor
Ellerhein, Tallinna Poistekoor, Vanalinna Segakoor ning
Eesti Rahvusmeeskoor Andres Mustoneni dirigeerim isel.
Moskva konservatoorium i kasvandik Knaifel kuulub nende
heliloojate ringi (Schnittke, Denissov, G ubaidulina jt.), kes
sa ttusid 1 9 7 0 ndaiI Venem aal k o m m u n is tid e s t v õ i
m um eeste põlu alla, kaheksaküm nendaist kirjutab ta
peam iselt religioossetel teem adel. “ Kaheksanda peatüki”
(tekst Vana Testamendi ülem laulu 8. peatükist) alapealkiri
on “Ajatu m õtisklus kiriku elavast vaikusest” . Teost kuu
lates tuli tõdeda, et täpsem ini enam öelda ei saakski. Ehk
võiks ain u lt küsida, kuidas portreteerida igavikku? Knaifel
läks seda teed, et m aalida helides kirikut, küllap seepärast
oligi m ä rg itu d kavalehele: “ Ü le m la u l” k irik u le ja
kooridele... Teos on küll väga pikk (tund ja veerand), kuid
oma teraapilises m editatiivsuses siiski kerge kuulata.
V ähem alt ligi tund, kuna kauem ei pruugi kuulaja ehk
suuta keskenduda. M uidugi peab end eelnevalt häälesta
ma lainele, kus m uusikat ei tajuta m itte lineaarsel ajatel
jel kulgeva protsessina, vaid pigem m itm em õõtm elise
ajaväljana, m illel pole ei konkreetset algust ega lõppu.
Kohati oli siin vaikust, mis kiriku võlvide all järelkajana
kaikus ehk rohkem gi, kui helisid. Ei m ingit m eloodiat ega
tajutavat vorm i - ainult pidevalt teisenevad kooskõlad, neli
ristikujuliselt paigutatud koori üksteist täm brivärvidega
täiendam as ning harm ooniahelisid kom plem entaarselt
jaotam as. Vaikselt voogavas helikangas näisid nüüd
om avahel põim uvat iidsete vanavene kirikulaulude into
natsioonid, keskaja m onoodiline m õtlem ine ning XX
sajandile iseloom ulik rafineeritud harm ooniakultus selle
polütonaalsetes avaldustes. Lõpuhelide saatel m attus kirik
pim edusse - eks ikka selleks, et valgus saaks taas süttida.
Credo in u n u m D e u m ...
Igor G a ršnek

Hooaeg algas Tartus
Vanemuise Sümfooniaorkester (peadirigent
Mihkel Kütsoni juhatusel) avas 15. sep
te m bril Vanem uise kontserdim ajas uue
hooaja ja ühtlasi seda läbiva kontserdisarja
“ Kuus kuningat".
Orkestril (dirigendid M. Kütson, L. Sirp ja
külalisena E. Klas) on septem brist ap rillin i
kavas kuus kontserti süm foonilise m uusika
klassikast: lisaks avakontserdil kõlavale P.
Tšaikovski Kuuendale süm fooniale m än gi
takse jä rg m is te l k o n tse rtid e l E. Tubina
V iiendat süm fooniat, G. M ahleri N eljandat,
L. van Beethoveni Kolm andat, J. Sibeliuse
Teist ja D. Šostakovitši Esimest süm fooniat.
Selliselt kavandatud sari on julge (kui m itte
hulljulge) ettevõtm ine. P ublikut ei rahulda
siin enam lihtsalt tubli teostus - orkestrilt
nõutakse sisu ja kvaliteeti, m is vastaks
autori loodule. M õlem ad noored dirigendid
ja orkester (m ille koosseis on sel aastal
sam uti oluliselt noorenenud) on seega ühe
raske, ent ahvatleva tee alguses.
Esimese teosena kõlas avakontserdil A.
Ljadovi süm fooniline p ilt “ K ikim o ra ” op. 6 3 .
H e lilo o ja loodud m in ia tu u ri aluseks on
slaavi m ü to lo o g ia le tu g in e v m u iste n d
tigedast ja kättem aksuhim ulisest olevusest.
Tundus, et Ljadov on m uusikas edasi and
nud pigem lüürilis-fantastilisi kujundeid kui
tõeliselt saatanlikku m aailm a. Kuri Kikim ora
on siin kehastunud salapäraseks, v a im u 
kaks ja efektseks tegelaseks. Ü htviisi põnev
oli avastada nii teose m eisterlikku helikeelt
(Ljadovi m uusikat m ängitakse m eil te e n i
m a tu lt vähe) kui ka nautida orkestri poolt
pakutud värvikaid kõlakoloriite ja k u ju n d 
likku m ängu.
Kontserdi I pooles esitati veel H. Vieuxte m p s’i V iiuliko ntsert nr. 5 a-m oll op. 3 7 ,
solistiks kunagine tartlane, nüüd P õ hja-H ollandi Süm fooniaorkestri kontsertm eistrina
tegutsev Arvo Leibur. Heam eel oli selle
andeka m uusikuga taas kohtuda. Leiburi
m ängus on om adusi, m is iseloom ustavad
teda kui kam m erlikku tü ü p i interpreeti: val
davalt lü ürilin e m usitseerim islaad, veidi sis
sepoole suunatud, efektivaba m äng. Vieuxtem ps'i m uusika puhul oleks kasuks tu ln u d
isegi suurem teatraalsus (joon, m is pälvis
küll helilooja kaasaegsetelt terava kriitika
tem a teoste aadressil). Kontsert on kom pakt
ne, osadevahelised
a tta c c a -ü le m in e k u d
m oodustavad kergesti jälgitava, te rvikliku
v o rm i. Sam as tu n d u b teose s is u k ü lg
tehnilisele alla jäävat ja nõuaks ehk heas
mõttes forsseerim istki. V iiuldajal jäi kontser
di alguses veid i vajaka sisse elam isest,
teatavat kam m itsetust põhjustasid in ton at
sioonilised vääratused. Leiburi tõelist inspira ts io o n ip u h a n g u t võis k u uld a I osa
kadentsis ja sellele järgnevas lüürilises osas.
Siin leidis interpreet tem ale ainuom ased
kõlavärvid, mis hingestasid m eloodilisi, kau
nilt kujundatud fraase. Järjest efektsem aks
m u u tu s m äng III osas, lõppedes heas
teineteisem õistm ises orkestriga.
K ontserdi
teises pooles
kõlas P.
Tšaikovski Süm foonia nr. 6 h-m oll (“ Pateeti
lin e ” ), helilooja elu ja loom ingut kokkuvõttev
suurteos - ülisu bjektiivne m uusika, täidetud
kannatuste ja hingevapustustega. Just selle
teose k avva võ tm in e te k ita s
s k e p tilis i
küsim usi, m illele seekordne esitus pidi vas
tused andm a. Siin tahaks tõepoolest kiita
orkestrit p õ h ja likult ausa lähenem ise eest
teosele. Orkester oli saavutanud m ä rkim is
väärselt hea tehnilise tasem e, m is võim aldas
esituse m uusikaliste väärtuste õnnestum ist.
M uidugi on Tšaikovski Kuuenda süm foonia
p u h u l õn n e stu m ise st rääkides pea igal
asjatundjal oma kindel nägem us. Ü ldkriteerium iks võiks ikkagi jääda em otsionaalne
m õju, veenvus. Seda suudeti pakkuda. Eriti
hea kom paktse kõla saavutas orkester forte kulm inatsioonides. Kui m idagi vajaka jäi,

siis ju st piano nüansse (I osa algus ja lõpp
tundusid liiga avatud, tugeva kõlaga). Igat
seks kuulda tšellorühm a ilusa m at tä m b rit ja
ka parem at koosm ängu. Nii kaotas II osa
algus ju s t tšellom eloodiates om a graatsia ja
p aindlikkuse (repriisis koos viiulitega oli
frase e rim ine m ärksa õ h ulisem ja nüansirikkam ).V askpillidel oli kohati raskusi akor
dide alustam isega pianos (I osa kõrval
teem a, I osa lõpp, II osa keskm ine episood).
Väga meeldis orkestri ja dirigendi täpne
koostöö süm foonia III osas. Hästi valitud ja
valitsetud tem po ei lubanud ulatuslikul ja
te h n ilis e lt keerukal m a te rja lil laguneda.
Süm foonia finaali on Tšaikovski kirjutanud
juba otsekui teispoolsust tunnetades. M uusi
ka reekviem ilaadne põhim eeleolu vajutab
p a in a ja liku jä lje selle osa nii kaunitele
m eloodilistele teem adele. Orkester m ängis
sugestiivse jõuga - isegi üllatas, et teose
lõpus oli suudetud säilitada niisugune em ot
s io n a a ln e jõ u v a ru . P u b lik jä i rahule,
o rk e s trilt aga ootaks sam a a u p a k lik k u
kaaskonda ka kõikidele järgm istele k u n in 
gatele.

P il l e T a n il o o

...ja Tallinnas
Eesti Kontserdi 6 0. hooaja suurepärase
avakontserdiga (15. IX) iäksid ERSO ja Arvo
Volmer välja täispangale - selliste trum pide
ga nagu säravad teosed ja särav solist.
Avakontserdi avateosena kõlas E rkkiSven Tüüri “ Lighthouse” (“ Tuletorn” , Ansbachi Bachi-festivali te llim u s 1 9 9 7 ), mis
ERSO keelpi11ikoosseisuga kõlas m ärksa
süm foonilisem a lt kui varem kuuldud kam 
m erorkestrite esitused. Suure koosseisuga
tuleb teistm oodi esile ka teose tekstuuriline
peenreljeef - rohked divisid ja faktuurideta ilid satuvad .siis ju stku i luubi alla. “ Tule
to rn i” k o m p o sitsio o n ip la a n is võib tajuda
üsna konkreetseid neoklassikalisi v orm ikon
tuure. Selles m õttes oli eriti nauditav tšellode
vaba ru b a to -hingusega sooloepisood, mis
selle konstruktivistliku m õtlem ise nihutas
justkui teise dim ensiooni. Volm er oskas kõik
need kõlaväljad m odelleerida harm ooniliselt
tasakaalustatud tervikuks.
C hopini Klaverikontserdi nr. 1 e-m oll
pikka orkestriekspositsiooni kandis rom anti
line süm fooniline hingus, m is kandus kohe
ka klaveri algusakordidesse; Ivari Ilja m än
gus oli siin koguni m ärgatavat im pulsiivsust.
M ažoorne kõrvalpartii sai aga märksa läbi
paistvam a värvingu, solist kujundas siller
davaid helikaskaade lausa im etlusväärse
sundim atusega, m illele kontrastiks lahvatas
ootam atult m assiivne orkestri-fuft/. Edasine
arendus jäi juba pianisti kujundada, mida
Ilja tegi üsnagi dünaam iliselt. D irigent pidas
siin solistiga tähelepane likult silm sidet, nii et
kahe interpreedi teineteisem õistm ine tundus
laitm atu. Kui peenelt nad klaveri lõpueelse
G -duur episoodi ette valm istasid: õhkkerge
tse su u ri kui h in getõm beg a ro m a n tilis e s
m uusikavoos. Järgnev Larghetto kujunes
tundeliseks rom ansiks, kus klaveri tabam a
tu lt haprad em otsionaalsed helgid värelesid
kord m elanhoolses, siis jä lle nokturnses tu n 
deskaalas. Nii kõlaski keskm ine osa kui
va ikselt unelev
m u u s ik a lin e id ü ll, kus
orkestri pianoõ m õjusid läbipaistvam alt kui
vesi. Finaalis tegi solist m itm eid artistlikke
žeste, m is tõ ttu lõpuosa sai esim estest
helidest m ä n glevalt ta n ts u lis e karakteri.
Klaverifaktuuri pisim adki detailid om andasid
kristalse sära ning see, kuidas dirigent ja
solist fantaasiarikkalt tem podega m ängisid,
oli lihtsalt im etlusväärne. Nagu ka Ilja teks
tuuri selgus ning orkestri fraseerim ine.
S ib e liuse Esim ese s ü m fo o n ia e -m o ll
avaosa atm osfäär sai ootuspäraselt saaga
likud jooned - m uinasjutulised kujundid

m uinasjutulistes värvides, võim sad hoovu
sed ja dünaam ilised tõusud. Volm eri tõlgen
duses oli seda s u u re jo o n e lis t e e p ilis t
avarust, m ille tagant võiks kujutleda tervet
“ Kalevala” tegelaste galeriid. A ndantes on
pu h kpillide l üks iseloom ulik polüfooniline
lõik, m is valm istab ette suurem at traagilistes
värvides tõusu. Vaid korraks, sest siis kan
dus m u u s ik a saagade m a a ilm a tagasi.
Volm er varieeris siin huvitavalt tem posid,
see kandis m uusika voogam ise ju stku i ühest
pingekoldest teise. Aga kuna Sibelius neid
konfliktideni ei arendanudki, suubus ka esi
tus viim aks pastelsetesse toonidesse. Tera
vusi väldib Sibelius ka skertsos, küll aga
kasutab siin im ita ts io o n ilis t p o lüfooniat.
E n ergiliselt m änglevad k u ju n d id kõlasid
nüüd tänu orkestri täpsele artikulatsioonile
kõrvuteritavalt eredalt ja reljeefselt. Polü
fo o n ilis t te k s tu u ri ku u le m e s ü m fo o n ia
fin aaliski, kuid siin on see juba puhtalt dra
m aturgia teenistuses. Seetõttu sai lõpuosa
ku lm in a tsio o n iku ju n d u s ka erilise vä lje n
dusjõu, seda kindlasti ka tänu dirigendi
läbitunnetatud tem podele. Avakontsert oli
igal ju h u l täistabam us n in g Arvo Volm erit
pole varem nii em otsionaalselt dirigeerim as
tegelikult näinudki.

Seekord vaid suurepärastest kontsertidest
juttu tulebki. N im elt jätkub Veljo Tormise
juubeliaasta tähistam ine - Linnateatri Põrgulava tubateatri õhkkonnas möödus Tõnu
Kaljuste juhatusel Eesti Filharmoonia Kam
merkoori “Tund Tormisega" (18. IX), m illest
sai õnneks küll poolteist tundi Tormise
muusikaga. Peale helilooja viibis kohal ka
tema suurtsükli “ Unustatud rahvad" ristiisa
president Lennart Meri.
L in n a te a tris n ä h tu -k u u ld u (kava on
kõlanud ka pärim usm uusika festivalil V ilja n 
dis ja EXPO m aailm anäitusel) polnud tava
pärane kontsert: pu b lik nägi lauljaid ringis
istum as, siis atraktiivselt liikum as ning Kal-

justet š am aanitrum m i löömas. Teater on tea
ter n in g la v a lin e liik u m in e tu b a te a tri
õhkkonnas annab Tormise m uusikale palju
juurde. Kuulajaid “ äratati” hakatuseks looga
“ L in d u d e ä ra ta m in e ” ts ü k lis t “ L iivlaste
pärandus” , solistiks liivlanna Julgi Stalte
(tu tta v n im i ka v iim a s e lt “Jazzkaa relt” ).
Laulus on kõrvuti ehe rahvaviis ning selle
väga ekspressiivne töötlus (isegi m itte enam
seade). Laulu “Orjana V irus” tsü klist “ Karjala
saatus” (solist tenor Erkki Targo) pani kohe
huvitavalt elam a ebaregulaarne taktim õõt,
ütle siis veel, et soom eugrilased tunnevad
vaid laba ja la rü tm e . Kontserdi esim eseks
kõrgpunktiks kujunes aga “ Pikse lita a n ia ”
(solistideks tenor Mati Turi ja bass Allan
Vurma). Teos algas to h u tu lt ekspressiivse
energialaenguga, m is kogus üha uut jõudu
tenori vaikse “tule, tu le ”-kutseni. H ü pnooti
line loitsim ine jõ u d is läbida äärm uslikke
kontraste, kaotam ata hetkekski m idagi oma
eksalteeritusest. Veel sisendusjõulisem aks
m uusikaliseks vaatem änguks kujunes aga
“ Raua n e e d m in e ” (sam ade so listid e g a ).
E riliselt “ ahastava” artistlikkusega paistis
siin silm a M ati Turi - tem a eksalteeritud kar
jed koori ja š am aanitrum m i kurjakuulutava
rütm i saatel kerisid pinged äärm useni. Tõe
line needm ine, m ille tagant võis aim ata iid 
sete aegade ürgset väge! “ Lõpetus ja koju
m in e k ” tsü k lis t “ Ingerim aa õ h tu d ” oli kui
m ärguanne publikule, et varsti tuleb koju
m inek. Efektselt lavastatud lugu, kus koor
hakkab lauldes lavalt ära m inem a, kuid
sopran Eha Pärg tõrgub - tem a ei taha ega
taha m inna, m uu d ku i laulab. Kuulajad said
asjast m uidugi om am oodi aru ega läinud
nem adki. Nii tuligi kooril esitada veel “Jaanila u l” “ Eesti ka le ndrilauludest” . Suurepärane
õhtu, m is m uu hulgas kinnitab, et iidne
runolaul elab edasi ka uuel aastatuhandel.

Igor G aršnek

Uus CD Eespere kooriteostega
Saksa heliplaadifirm a Christophorus on andnud välja
CD, m illel kõlab valik Rene
Eespere
ko o rim u u s ik a st.
C hristophorus kuulub nende
saksa firm ade hulka, mis ei
ole küll nii suured ja võim 
sad kui näiteks Deutsche
G ra m m o p h o n , e n t m ille
eripärane, m itm ekesine hu
videring tagab CD-ajakirjade
ja ka ostjate pideva tähele
panu. A lla k irju ta n u õppis
C hristophorust tundm a tänu
intrigeerivale CD-le rom an
tism i naisheliloojate (Clara
Schum ann, Fanny M endelssohn-H ensel, Johanna Kinkel) lauludega. C hristophoruse kataloogid sisaldavad
alati m idagi põnevat ja tu n d 
m atut, firm a CDd on kauni kujundusega ja
hästi toim etatud.
Eespere CD, m is kannab üldpealkirja
“ Invokatsioon. U ut koorim uusikat Eestist”
ja m ida ehib Jüri Arraku p ilt “ Kolm ekesi” ,
näitab ü h t suunda helilooja k o o ri
m uusikas: universaalsuse taotlust, mida
toetavad ladinakeelsed tekstid. Viimased
pärinevad enam asti Anne Lille ja Malle Tal
veti sulest. Ent m itte sõna ei ole lähtepunkt
helilooja loomeprotsessis, vaid abstraktne
m u u s ik a lin e idee. Tekst on v a lm in u d
hiljem , helilooja tihedas koostöös teksti
autoriga. CD-I esitatud teostest varaseim
on “ Kaks ju b ila tsio o n i” (1 9 8 5 ), hiliseim
“ R iitus” (1 9 9 9 ), m is on kirjutatud Jüüti
Kam m erkoori ja selle dirigendi Mogens
Dahli te llim u s e l: Eespere on kooridele
tänuväärne kom ponist, ta tunneb hästi

koori kõlavõim alusi ja vokaalipiire. Osku
sest kirjutada koorile annavad tu n n istu st
ka rohked auhinnad koorilaulude konkurs
sidelt ja tellim ustööd võõrsilt.
Eespere kooriteoseid esitavad Eesti
Rahvusm eeskoor Ants Üleoja ja Tallinna
M u u s ik a ke sk k o o li
K a m m e rko or
Evi
Eespere dirigeerim isel, solistideks Rando
Piho, Kaia Urb ja T iit Kogermann. Eriti
tih e d a lt on Rene Eespere tegevus seotud
Tallinna m uusikakeskkooli kam m erkoori
ga: juba üle küm ne aasta on ta selle kuns
tilin e ju h t ja president. K a m m e rko or
kujundab m uusikaliselt ka Rene Eespere

uue CD esitlust 26. septembril kell 17
Tallinna raekoja saalis.
K r is t e l P a p p e l

“ Üheksas värav” ("The Ninth Gate” USAPrantsusmaa, 1999). Režissöör Roman
Polanski. Osades Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin, Emmanueile Seigner jt.
Esilinastus Eestis 15. septembril, 133 min.
Ajalugu on näidanud, et aastasaja vahetu
misega kasvab järsult huvi kõikvõimalike
eshatoloogiliste küsimuste vastu. Mis siis
veel rääkida, kui uueks saab aastatuhat.
Ususektid ja poliitilised rühmitused kuulu
tavad üha veendunum alt oma ainutõde ja
nägemust m aailm a tulevikust; prohvetid,
nõiad, selgeltnägijad, soolapuhujad ja kom 
puutriga ennustajad võidavad poolehoidu;
satanistid ja põrguinglid aktiviseerivad oma
tegevust inim konna ohjamisel.
Reaalne elurütm seab aga paraku ette
teatavad piirid ning aktsiooni tulem us nihkub
ajaliselt lähemasse või kaugem asse tu le 
vikku . Kuid kinoekraanil võib saavutada
kõike ja kohe. M ida küll pole näha saanud
viim aste aastate 'film id e s : m a a ilm a lõ p p u
M arsil ja galaktikate sügavuses, dinosaurusi
ja putukaid inim esi õgim as, antikristusi ja
langenud ingleid, põrguvürste ja saatana
kum m ardajaid või kehastusi jne.
Satanism i teemasse kinolinal annab film i
ga "Üheksas värav” nüüd ka arvestatava
panuse Roman Polanski. Ei ütleks, et ainese
valikul oleks tegem ist üksnes ko njun ktuu ri
arvestamisega.
1 9 6 8 . aasta kõm ulises film is “ Rosemary

laps” Polanski juba käsitles saatanakultust ja m itte vähem usutavalt kui W illiam Friedkin
m õned aastad hiljem “ M anajas” . Võib lisada,
et koguni liiga veenvalt, sest aasta hiljem
toim u n u d Polanski naise, näitleja Sharon
Tate’i ja tem a sõprade elajalik tapm ine M ansoni vennaskonna poolt tulenes otseselt
film ist. Tegelikult olid traagilised tagajärjed ka
“ M anajal” - peaosa m änginud tü d ru k hullus.
“ Ü heksas värav” on ku u eküm nendate
lõpu - seitsm eküm nendate alguse satanism i
film idega kõrvutades siiski sam m teisale.
Põnevuse ja irreaalse hirm u illusiooni tekita
m isele lisaks m õjub lugu intellektuaalse
m änguna. Film lähtub tänapäeva Hispaania
ühe tõlgitum a ja populaarsem a kirjaniku
Arturo Pšrez-Reverte ro m aanist "D um as'
klubi” (“ El Club D um as” ), mis on soome kee
les ilm unud ju s t pealkirjaga "Ü heksas värav” ,
seda vist küll Polanski film is t sõltuvalt. PerezReverte rom aane on juba üm ber pandud
paariküm nesse keelde enam kui kolm eküm 
nel maal. Tuleval aastal viieküm neseks saav
k irja n ik töötas kaua aega ajakirjanikuna,
seega teab ta, m is peale läheb, lisaks võrrel
dakse tem a raam atuid U m berto Eco om ade
ga. N iisiis tuleb põnevusele ja intrigeerivale
süžeele juurde ka populistlikku sem iootikat.
Raamatute m aailm as kulgebki Polanski
“ Üheksanda värava” tegevustik. Vanadele ja
haruIdastele teostele p ü h e n d u n u d raa
m atukaupm ees Dean Corso (Johnny Depp)
on tänapäeva noor ärim ees, parajalt hooli

matu ja jõhker, hea välim usega ja elegantse
lohakusega riietatud, ärihunt, keda eelkõige
huvitab raha, kuid sam as võrratu professio
naal ja asjatundja oma alal. Järjekordse rikka
kliendi Boris Balkani (Frank Langella) üles
andel, kes on enda valdusse saanud harul
duse “Varjude kuningriigi üheksa väravat” ,
peab ta kindlaks tegema, kas raam atu see
eksem plar ja kogu m aailm as veel säilinud
kaks ülejäänut on originaalid või m illised
neist siis võltsingud. Teekond viib teda see
järel A m eerikast Prantsusm aale, H ispaa
niasse ja Portugali.
Rarireetse teose saatana elluäratam isest
olevat kirjutanud 1 6 6 7 . aastal nõiana põle
tatud A ristides Torchio, v ä idetavalt koos
Luciferi endaga. Ega selle raam atu sõnalisest
küljest eriti palju teada ei anta, intriig kes
kendub g ra v ü ü rid e le , m is igas sä ilin u d
eksem plaris m õneti erinevad ja viivad m õis
tatuse la h e n d a m is e l sisse üheksandast
väravast. M itm ed rivaalitsevad saatana käsi
lased või isegi otseselt end saatana kehas
tuseks p id a ja d saadavad Corsot tem a
uurim usretkel kaaslasena või varjatult. Ja
mõistagi ripub noore mehe elu igal hetkel
juuksekarva küljes.
Polanski on tu n tu d võrratu hirm uatm osfääri kujundajana, ilm aasjata ei kõrvutata
tem a s u u tlik k u s t H itc h c o c k i oskustega.
Varasemates film id e s tekitas ta isegi üsna
vähese sü n d m u s tik u g a kinosaalis istujas
klaustrofoobiat, nüüdki pole tegem ist tavalise

"M ina, ma ise & Irene” ("Me, Myself &
Irene” , USA 2 00 0 ). Režissöörid Bobby ja
Peter Farrelly, Osades Jim Carrey, Mike
Cerrone, Renee Zellweger jt. 116 m in.,
Eesti kinodes 7. septembrist.
Tuleb tunnistada, et viim an e siinm a il nähtud
Carrey (“ The Truman Story” , rež. Peter W ier)
oli päris korralik asi, nii mehe kui film i osalt.
N üüdne “ Irene” seda enam (taas?) ei ole.
Pigem on tegu jätkuga Carrey "Ace Ventura”
tü ü p i palaganidele. M illega täpselt, on raske
öelda. Kellaaja järgi ongi tegu justkui laia
p ro fiilig a lastekaga (seansid T a llinnas
1 2 .3 0 ...2 0 .0 0 , Tartus 1 2 .4 5 ... 1 9 .4 5 ),
samas aga peletab/m eelitab pu b liku t märge
“ Lastele ei soovitata” . Igatahes on tegu
e elm ise
näda la vah etu se
va a d a tu im a
(kino )film ig a Eestis, nii et võta kinni.

V a im n e s iiam i kaksik
Taksonite kokkule ppelisel hierarhiaskaalal
riik -(h õ im k o n d -k la s s -s e lts k o n d -s u g u k o n d p erekond)-liik on Carrey kehastatav p o lit
seinik m uidugi m adalaim . Nagu me kõik
olem e. Antud film i liigutavaks jõuks saab aga
tõsiasi, et seesinase m adalaim a taksoni sees
on veel kaks alam astm e taksonit: m em m ekas (Charlie) ja kaabakas (H ank). M em m ekas ja kaabakas on nad m uidugi selleks,
et saaksid vastanditena tõm buda ja ühist
em a(isa)organism i koos hoida. Sest kui kel
legi sees elaks 2 (3, 4, 5 ...) identset m em m ekat, siis vaevalt neid arstiteaduski välja
peiliks; ning selline m ultipleks elaks ka ise
õndsa m onoliidin a elu lõpuni. M onoliidina
saab m uidugi ära elada ka siis, kui tegelikult
kaks vastandlikku ennkalm u su sees m aid
jagavad. Seesinast “ harm ooniat" harrastam e
me ise ju päevast päeva (gangster või vaps,
m un k ja sübariit), ilm a et m iski peale ku m 
m aliste keerdkäikude CV-s sellist kooslust
kõrvalseisjatele reedaks. M ing it väliselt efekt
set k a h e /v õ itlu s t taolise a la lh o id lik k u s e
najale m uidugi ei ehita. Ja seepärast ka meie
igapäevane lahja sisedialoog H ollyw oodi ei
koti. Neil on vaja, et visuaalselt efektsed
jekyll ja hyde teineteist üm ber oma ihade
häm ara objekti vähem alt kirvestega taga
ajaksid.

C harlie va h ib poistega te le k a t.
Seepärast antakse Carrey politseinikule
diagnoos kohe film i sõlm ituseks ära: isiksuse
lõhenem ine, skisofreenia. N ing seda fakti ei
jäta film iteg ijad m itte tegelase sisse haudu
ma, vaid, tegelast p iltlik u lt öeldes pahupidi
keerates, toovad ka v a a tajale vaadata.
O htrate
illu s tra tsio o n id e g a .
Nagu
kooliõpikus.
Nii on konflikti olem us kohe hakatuseks
selge ja üheselt haaratav, kam m ajaa võib
alata. See, et sellesam a ü h e m õ tte lis e
haaratavuse nim el on kogu ko nflikt taan
datud ühele kinnisideele ja kahele-kolm ele
em otsioonile, m ida H ank ja Charlie jagam a
peavad, ei puutu enam asjasse. (Eestlane
saab aru, et su va lin e Arno s u u rp la a n
"Kevades" kannab enam at siseheitlust kui
kogu Carrey šim p a n sim iim ika ; am eeriklane
ü ld juhul ei saaks.) Et tegelaskujude tasandil
on H anki (Jim Carrey) ja C harlie’ (Jim Car
rey) kehaline sarnasus nö. hom oloogilist
laadi, siis on mõistetav, et kõike, mis nende
ühises füüsises m ahub suu ja suguti vahele
(nood kaasa arvatud), rakendavad nad erisugustel eesm ärkidel, tuues vastastikku üksnes
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tüli kaasa. Nii nagu valutab H anki puruks
löödud nina ka C harlie' näos, nii peab püs
to lito ru ees seisva C h a rlie ’ päästm iseks
tapelusse k ip p u m a H ank. P õhierinevus
m uidugi on see, et kui H ank tahab teha
sugu, tahab Charlie pigem igapäevatööga
korralikult hakkam a saada. (Kui nad ka
m uud tahavad, siis seda me ei näe, ning
selle film i püsiseisund ju s t n im e lt see ongi, et
sisem iste tahtm iste ja väliste tegem iste vahel
on võrdusm ärk.) See, et meie m uud siin
päikese alla ta h a m e /te e m e v a h e ld u m is i
m õlem at, meid H ollyw oodi kineastide jaoks
igavaks teebki.

N a lja k a s ja lollakas
Charlie, nagu nim igi ütleb, on film iajaloolise
juurega südam lik tobu, Hank, nagu nim igi
ütleb, on arrogant kuubis. Charlie on luuser,
H ank ruulib - selle film i (puust ette ja
punaseks) m ärgikorpus ei luba vaataja aju
kurnam a ühtki m õtet, m is võiks kesta kauem
kui tegelase repliik. Teatud tasandi huum ori
puhul on see hädavajalik, vältim aks kaelkir

am eerika m äruliga.
Polanski näitlejate valik on enam asti väga
täpne, ta oskab neid peensusteni avada igal ju h u l on m itm ed film ia rtistid teinud
Polanski linateostes oma parim ad rollid või
saanud kuulsaks ju s t seal. “ Üheksanda vära
va” puhul täidab film i Johnny Depp, oma
põlvkonna vahest isikupäraseim näitleja.
Pole peaaegu ühtki film i, kus tem a m ängitud
äraspidine, kum m aline, nagu teisest ilm ast
tu ln u d tegelane m ällu poleks
süüvinud.
Deppi juures või tema m ängitud tegelaste
puhul on pahelisus külgetõm bavalt võluv.
Vahest ei saagi Deppi tegelaskujusid pahe
liseks pidada, nad lihtsalt otsivad olem ise
piire ja siis võib kõike ette tulla, ka antud
ju h u l "Ü heksandas väravas” .
Polanski film id e s on su u rro lle te in u d
p õhiliselt naised, erandiks Jack N icholson
“ C h in a to w n is ”
(1 9 7 4 ).
"Ü h e ksa n d a s
väravas” tõuseb Deppi kõrval esile Frank
Langella, s a ta n is t m issug une, peaaegu
lõpuni ettearvam atu ja oma tegelikke kavat
susi a in u lt endale hoidev pealtnäha teadlase
tüüp. Kui Deppi teab igaüks, siis Langella on
ü llatus, kuigi tegem ist innuka B roadw ay
näitleja ja film is Draculana säranuga.
N aisnäitlejad jäävad sedapuhku kahvatu
maks. Rootsi päritolu, kunagi P hillip Kaufm ani "O lem ise talum atus kerguses” silm a
paistnud ja seejärel põhilise lt Am eerikas
m änginud Lena Olin ei saa Deppi vastu ei loo
tegevustikus ega ka näitlejana. Polanski

jaku efekti, et vaataja küll naerab, aga
pasaku ule-eelm ist gag\. M ehhanism , mida
film iteg ijad selle saavutam iseks kasutavad,
on lo llikin d e l. Kõigepealt tehakse Carrey
kestasisene
rolliva h e tu s
k o k k u le p itu d
märkidega selgeks vaatajale ja alles seejärel
visatakse
ta
järgnevaks
episoodiks
pahaaim am atute episoodikaaslaste sekka.
Need m uidugi ei oska algul paha aim ata,
vaataja aga juba teab ja juba naudib (?) to i
m um a hakkavat moosise eelm õnuga.
Tegelastena kasutavad H ank ja Charlie
oma keha(sid) erinevalt, näitlejana on Carreyl nende erinevuste edasiandm iseks kasu
tada (üksnes?) oma m itm esajast lihasest
koosnev tänuväärne grim assiaparaat. Ja eks
ju s t sellesam a “ kom plitseerituse" tõttu pea ka
film i stoori eriti hõlpsalt “ kaasa ela ta v”
olem a; et selle kulgem isse “ süvenem ine” ei
viiks m õtteid eemale H anki/C harlie’ haigus
loo jälgim iselt; nii polegi see stoori m uud, kui
m onotoonne stereotüüpide rida, millesarnase
kirjutaksid küm nest abituriendist üheksa, kui
kirjandi teem aks oleks “ H ollyw oodi m ängufilm istse n a a riu m ” .
Et konkreetne keiss meile kom öödiana
esitatakse, on m itm el põhjusel arusaadav.
Aeg on pilaks küps, kes see jekyll-hyde
(teljel inim ene-inim ene) laadis psühhoklism e
ikka enam tõsiselt jaksab võtta (jaksam iseks
läheks vaja vähem alt “A lieni” stiilis alteregostu m is t te lje l in im e n e -lim a k o le tis ; te lje l
inim ene-inim ene peaks režissööriks olema
vähem alt Bunuel). Paraku - kui probleem ise
om a m itm etahulisuses võikski film is t teha
kogupereka - on nali selline kaval asi, m is
a rm u tu lt iga publiku segmenteerib. Võikski
retooriliselt küsida, et kelle tarvis kubiseb film
nii visu- kui verbaalsetest riista, tagum iku ja
keppim ise naljadest (sest nii see on, ühtegi
penise, anuse ega coituse nalja film is t ei
leia)?

Two i n one, kolm kahe hinn aga
Et kaks ei saa jääda ilm a kolm eta, siis tuleb
m uidugi m ärkida, et ingliskeelsena parafraasib film i pealkiri kõnendit me, m yself & /,
seda eriti häälduspildilt, kui kasvõi lrene’i

Ootusärevuses
XXVII suveolüm piam ängude avam ine
Sydneys, otseülekanne ETVs.
Olümpiastuudiosse kogunenud komm en
taatorid korrutasid: ootusärevus, ootusäre
vus. Seda stradipalavikku om istati m il

E legantne ja in te lle k tu a a ln e ä rih u n t Dean Corso (Joh n ny Depp).
viim ane prim adonna ja abikaasa (tihti m än
givad tem a film id e s naispeaosi ju s t
elukaaslased), te m a st poole noorem ,
kolm eküm nekolm ene Emmanuelle Seigner
jääb Deppi kaitsjana küll silm a, kuid ega
nooriku Jäckie C hani
laadis jalaga
vehkim ised küll eriti veenvaltt m õju. Pigem
prevaleerib film i a c tio n -tahus pidevalt kolgi
tav Corso, kes lõpuks blondeeritud m ulatile
ise tappa annab.
Loom epsühholoogia seisukohalt on eriti
tähelepanuväärne Polanski kui inim ese suhe
oma film idesse. Põgenes ta ju lapsena
Krakovi getost (kus suri tem a em a), oli see
järel sakslaste m õnitusobjekt, jõudis Pariisi ja
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tagasi Poolasse ning võitis õige noorelt
režissöörina ülem aailm se tuntuse. N ing see
järel Sharon Tate’i tapm ine, hilisem seksu a a lska n d a a l 13aastase m annekeeniga
am elem ise pärast Jack N icholsoni korteris,
se lle le jä rg n e n u d kohus ja A m e e rika st
pagem ine, mis pole õigustühine kaksküm 
m end aastat h ilje m g i - kõigest selle st
tehakse kahtlem ata kunagi värvikas film .
Täna aga hoiab Roman Polanski
viieteistküm nes tä isp ikk m ängufilm "Ü hek
sas värav” üleval ootusi tem a järgm iste,
kergelt šokeerivate, kuid igal ju h u l m eister
like teoste kinoekraanile tulekul.

S u l e v T e in e m a a

jarditele televaatajatele. Üldse olevat pla
needil võ im alik telerit vaadata 3 ,9 m iljardil
inim esel ja neist 3 ,5 m ilja rd it vaatavad
o lüm piat, mis teeb jälle ühe “tervet m aail
ma ühise m ütsi alla” toova rekordi.
Sirbis ja naabertoim etuses oli Sydney
OMi avam ise aegu tööl viisteist inim est,
neist kolm -neli jalutasid teleri eest läbi ja
peatusid m õneks hetkeks kiikam a, a inult
üks jälgis pidevalt. Kuid küllap ka üle
jäänud küm m e eelolevail nädalail nii m it
m ekski
hetkeks
om a
pilgu
olüm piaekraanile viskavad ja nõnda oma
panuse 3 ,5 m iljardisse annavad.
Ootusärevate kom m entaatorite küsitlust
ju h tis Anu Säärits. 2 0 o lü m p ia t kom 
m enteerinud T iit Rääk m eenutas Mexico
olüm pia aega, mil ainsaks infoallikaks oli
võõrkeelne raadio. G unnar Paali ootusäre
vuse sisuks on Eesti tagasipöördum ine
olüm piaperre: et lipp ikka õigetpidi masti
tõuseks. M arko Rei kopi lootused ja
närvipinge on seotud Erki Noolega: hästi on
siis, kui Eestisse kasvõi ükski medal tuleb.
Seoses Noolega tundub, et rahvas ja ajakir
ja nikud närveerivad palju rohkem kui Erki
ise, iga küm ne ala peale oleks vaja välja
k irju ta d a ü ld ra h v a lik u d sü d a m e ta b le tid .
Riho Västrik ei leia m aailm a kultuurist
olüm piaga võrreldavat kultuurisündm ust.

Eestlasele pole ju jalgpall midagi erilist,
kultuur ammugi mitte. Kui aga M M i finaal

V äike mees hakkab C harlie p ru u ti p ru u kim a .
esimesele silbile mõelda. Ja korraks, terviserestoranis,
Irene sellele
(“ k o lm a n d a ”
kohalolekule) poolkohustuslikus korras ka
vihja b, aga ei enam at. N im elt siis, kui ta
avastab, et Carrey politsein ik C harlie/H ank
hetkeks oma m inadest distantseerub ning
endast - m õlem ast endast - kolm andas
isikus räägib. Aga et edasim inek kolm eks
lõhe stun ult osutunuks ilm selgesti hõlm am atuks nii publikule kui m õttetuks m askiväänam iseks näitlejale, jätkas film ikkagi tu r
valises vasak-parem (cha rlie-hank-charliehank) rütm is.
Draama reeglite kohaselt peab seesinane
turvalisus finaali eel m uidugi otsa saama,
vasak ja parem sassi m inem a. Nii et ühel
hetkel ei valitse Charlie ja H ank ühist politseinikukeha enam vaheldum isi, täna sina,
hom m e m ina, vaid aktiveeruvad korraga. Et
siis oma ühise lihakeha pärast kaklem a
hakata. Ü helt poolt annab see seik Jim Carreyle võim aluse sooritada oma järjekordne
n im e v ä ä rilin e p a n to m iim is /io w ka selles
film is , sedakorda skiso-llett, kus pooled
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jäsem ed etendavad H anki, pooled C harlie’t.
Teisalt aitab film itegijatel tegelaste jõuvahekord didaktilises plaanis pea pealt ja l
gadele pöörata. On ka aeg, et tegijam ees
H ank paljastaks endas argpüksist luhvtikusti,
kes tõelise surm aohu ilm udes pigem sääred
teeks. Et need sääred aga ühtlasi ka C harlie’
reite küljes kinni on, siis mõistagi ärkab sel
leski m ökus viim aks aumees, kes põgene
mise asemel röövitud pruudile appim inem ist
eelistab. Kuidas last m an standing selles
film is lõpeb, m ingu igaüks ise vaatam a, oi
kui põnev on.
Kui lõpuks Carrey p o lits e in ik C harley/H ank oma m e ja m yselfi vahelise har
m oonia taastabki (m uutudes p iltlik u lt öeldes
takson C hankiks), selgub, et kolm as, /,
kuluks sellegipoolest kah m arjaks ära. Nii
tuleb “ C hankil” ikkagi lrene'iga abielluda, et
kodanlik nirvaanaleping legaalse pitsati alla
saaks.

P eep P ed m an so n

kätte jõuab, ütleb reporter, et vahest ainult
olüm pia suudab m aailm as jalgpalliga võrd
set tähelepanu tekitada. On ju sam uti iga
nelja aasta tagant peetav ja lg p a lli-M M i
fin a a ltu rn iir ja m atšid sportlikust pingest,
eelkõige võitlevast vaim ust rohkem laetud
kui postm odernistliku paradigm a küüsis
aina paisuv ja.paisuv ja samas olem uslikult
laialivalguv olüm pia. O lüm pia on m u u 
tunud am orfseks telekaubanduseks, kus
püütakse m üüa iga liig u tu st; v õ itlu s lik
hasart lahustub küm nete alade peale, neliaastaku s p o rtlik-patriootlik totaalne'üle va a
tus paistab rahvaste sõpruse ja rahu peona,
kus sajad ja sajad näitajad m aksim u m turule tuuakse. Kes on suurriik, see olüm pial
selleks oma statistilise keskm ise loogika ja
massiga lüües ka jääb. Seda, et Norra
Brasiilial moka veriseks lööb või Portugal
S aksam aale kuiva sauna korraldab,
olüm pial naljalt ei ju h tu . Kokkuvõtvate nn.
näitajatega on need m ängud paljuski ette
m ääratud. Ü llatusi jä tku b vaid üksikaladel,
m ingi kell kusagil nurga taga võisteldes
s ü n n ib a ja lo o lis e lt m e e ldejäävat d ra 
m aatikat ja m ängu ilu. Tänu tehnikale
tõstetakse need seigad korraks ka olüm pia
üldvalgusse, et siis suure podiseva katla
suppi tagasi kukutada. O lüm pia tapab oma
m ääratu meluga nagu kaunisõnaline kom 
m u n istlik propaganda. Kes m eist m äle
tavad veel NLKP XXV kongressi või
M ü n ch e n i
olüm p ia m ä n g e ?
A in u lt
p aadun ud
k o m m u n is tid
ja
sp o rd ifanaatikud.
Arvud. Tänavu osaleb olüm pial 199 riigi
15 0 0 0 sportlast, lisaks ajakirjanikud, amet
nikud ja turistid. O lüm piastaadion Homebush Bay tribüünid mahutavad 110 0 0 0
pealtvaatajat, kokku lähevad XXVII suve
olüm piam ängud m aksm a 6 m ilja rd it Aust
raalia dollarit ehk 6 0 m ilja rd it Eesti krooni.
ETV 1 8 0 -tu n n is t olüm piaprogram m i tä i
davad Sydneys seitse eetriajakirjanikku,
otseülekandeid teeb 2 2 0 riiki, teleülekan
nete õigused m aksavad 1 ,3 5 m ilja rd it USA
dollarit. Päike tõuseb Sydneys üheksa tundi
varem kui Eestis. N atsisüm boolikas tähtis
tu li toodi o lü m p ia l välja esm akordselt
1 9 3 6 . aastal Berliinis, mis on Eestile kõigi

aegade edukaim olüm pia, kui m itte arves
tada 1 9 3 9 . aasta m aleolüm piat Buenos
Aireses, kus Eesti oli kolmas. Tänavu läbis
olüm piatuli 27 .0 0 0 km, seda transportis
14 0 0 0 kandjat, tulega joosti ööl ja päeval,
lennati ja ujuti ka vee all! M uide jalgpalli
2 0 0 2 . aasta M M il osaleb sam uti 1 9 9 riiki,
kuid Sydneys marssis ROKi lipu all viim aks
sisse veel Ida-Tim ori individuaalvõistlejate
koondis. Edaspidi tasub olla ootusärev
Palestiina ja Baski atleetide suhtes.
Sydney mängude vabaõhuetendus venis
2 0 m in u tit üle ettenähtud aja. Mastaapse
ja süm bolistliku asja avas 1 8 0 ratsutajat
tugevatel Austraalia hobustel, käes lõõ
mavad tõrvikud. Türduk rannaliival nägi
und merest ja veealusest m aailm ast, staa
dioni kohal hõljusid kalad ja kaheksajalad.
Tulid aborigeenid, hõim ud ja maa vaim ud.
Süüdati tõrvikud ja süljati tu ld , etendati
maa tsivilise e rim ise ajalugu, R ohelisele
M andrile astusid Aafrika, Aasia, Am eerika,
Euroopa ja Okeaania rahvad, viim aks kõn
disid aborigeen ja valge tü d ru k sõbralikult
käsikäes.
K okkuvõttes
m ü to lo o g ilis m aaliline etendus . rohekuldse Austraalia
loodusest ja rahvast.
Riikide sissemarss oli nagu ikka
om am oodi m oedem onstratsioon: helesini
ses Kreeka, väga p ilk u p ü ü d v a lt m õjus
Angoola m u s trilin e vorm , Kam erun oli
ühendanud rahvusliku kirevuse ja üleilm se
tra d its io n a lis m i,
m ille le
jä rg n e n u d
punavalge Kanada tundus kui pubi teeni
jate kokkutulek. Hoopis teisest riidepuust
paistis üks m aailm a vaesem aid riike Kesk-Aafrika Vabariik soliidses hallis, m usvalgelt jin g i ja ja ngi süm bolitele viitas
dopinguskandaalne H iina. Eesti lippu kan
dis purjetaja Tõnu Tõniste, kuid grupp
koosnes vanakestest, sp o rtla s i poln u d
kolonnis üldse näha. Astus m a itse ka lt
värviefektne Jaapan, väga tugeva aplausi
pälvisid ühise delegatsioonina sam m uvad
Põhja- ja Lõuna-Korea, kes riikide arvestu
ses siiski lahus rebivad. Kõrgõstan üllatas
4 9 sportlasega (Läti 4 5 ), pretensioonitu
elegantsiga patseeris beež-blond Rootsi.
Tribüünidel lehvitati saja tuhande tasku
lambiga, asi läks kanoonilise stsenaarium i
järgi: kõned, sõpruse ja rahu laulud, am et
lik avam ine, süm foonilise am bitsiooniga
estraad, m ille võim as ülevus masse peab
haarama, olüm pialip u-sissekandm ine, au
ditiivne pateetika, lipu heiskam ine, sportla
se ja. kohtuniku vanne, tõrvikukandjate
ahelik, daam ratastoolis, Betty C uthbert kahekordne olüm piavõitja , sajandi naisujuja jookseb, väga pärjatud 72aastane proua
jookseb, 60aastane daam jookseb, 44aastane naine jookseb, Atlantas 4 0 0 meetri
jooksu võitnud aborigeen Cathy Freeman
süütab keset vett tule, mis kerkib ja sõidab
vastu kaskaadi üles staadioni kohale. Idee
pole paha, aga ahtal teleekraanil eriti ei
haara. 1 9 8 4 . aasta Los Angelese reaktiivliikudes trib ü ü n i kohal lendav mees skafand
ris viis m usvalge teleri ees infarkti äärele;
1 9 9 2 . aasta Barcelona a m m u kü tt ratastoo
lis pani sam uti ahhetam a, tuli pandi siis
üheplaanilise efektiga paika. Naised on ik
ka lõkketuld hoidnud, kui m ehed... Sydney
naiste teatejooks olüm piatulega lahjendas
la h va tu st, a s tm e lis e lt ve n ita tu d s ü ü ta 
misega m ängiti natuke üle, kuid vee ja tule
koostoim e m õjus huvitavalt, ses oli ürgelem entide m etafüüsilist ilu.

XXVII suveolümpiamängudel on esin
damata Tiibet, Taiwan, Tšetšeenia, Tuva,
Kurdistan jp t. Olen nende delegatsioonide
sissem arsi suhtes ootusärev. Seni pole neid
O M il näha. Küll aga võistlevad seal H iina,
V enem aa, Iraak jm s . s u u rriig id m ingi
a m m u ju u rd u n u d ise e n esestm õiste tavu
sega. Seni kuni Venemaa Tšetšeenias tapab
ja H iina T iibetit hävitab, peaks neile "alalis
tele liikm etele” olüm pial ust näitam a, nagu
tehti om al ajal rassistliku Rodeesiaga.

Tarm o T eder

Katkendeid W arwicki ülikooli prorektori Susan Bassnetti ettekandest Tartu ülikoolis

Küsige m õnelt võõrkeele õppijalt, m ida ta tahab saavuta
da, ja vastuseks saate näiteks versiooni: Ma õpin in g li
se/prantsuse/jaapani keelt, et suhelda teistest rahvustest
inim estega. Küsige, mis on lõppeesm ärk, ja küllap öeldakse
teile - kõnelda niivõrd soravalt, et õpitud keelt peetaks
kõneleja emakeeleks.
Keelekursused reklaam ivad keeleom andam ist soravuse,
kohandum ise, täieliku ühtesulandum ise mõttes. Teadmised
ku ltuu rist eeldavad vastava keelepädevuse süvendam ist.
Vahel aga väidetakse, et enne peab õppim a keelt ja alles
seejärel saab om andada teadm ised kultuurist. Absurdne,
kõlab vastuväide: kuna keel ja kultu ur on lahutam atud,
kuidas siis om eti saab üh t õppida teiseta?
1 9 6 5 . aastal tegi J. C. Catford oma tänini olulises, ehkki
aegunud teoses “A Linguistic Study of Translation" (OUP
1 9 6 5 ) vahet lingvistilisel ja kultuurilisel tõlkim a tusel. Üks ta
näidetest on sõna "va n n itu b a ” inglise, soome ja jaapani kee
les. Ta väidab, et m õiste on lingvistiliselt täiesti tõlgitav, prob
leem id tekivad aga ku ltu u rilist konteksti arvesse võttes.
Soome, jaapani ja inglise vannitubade ainus ühisom adus on
idee ruum ist, kus inim esed end puhastavad. Korralduse,
kasutam ise, tingim uste ja m ööbli poolest on nad läbinisti
erinevad.
M inu väidete aluseks on keeldum ine eristada keelt ja kul
tuu ri. Keel on m is tahes kultuuri lahutam atu osa, nii nagu ka
kultu ur on alati keele sees. Ehk nagu antropoloog Edward
Sapir seda sõnastab: “ kaks keelt pole eales piisavalt sar
nased, et neid võiks pidada sama ühiskondlikku tõelust esin
davaks. M aailm ad, kus elavad erinevad ühiskonnad, on eri
m aailm ad, m itte pelgalt sama m aailm erinevate siltide a ll” .1
Sapiri arvam us on eriti kohane inglise keele puhul. Me
võim e tem a hüpoteesi tunnustada inglise ja eesti keele
võrdlem isel, kuid kas see tähendab, et inglise keelt võib õp
pida kui ühtset lin gvistilist nähtust lahutatuna kontekstist?
Vastus on m uidugi ei. Õ igupoolest võib väita, et ülem aailm ne
inglise keele õpetam ine põhineb veidral eeldusel, et üldse on
olemas selline universaalne keel ja m itte terve hulk inglise
keeli. Probleemi süvendab standardse inglise keele kategoo
ria, mis püsib norm ina paljude inglise keele õpetajate jaoks.
Ja om eti, kui te loete teoseid Nobeli preem ia laureaatide Toni
M orrisoni, Seamus Heaney, Derek W alcotti sulest, saati siis
kuulete inglise keelt kõnelduna Lõuna-Aafrikas, Jam aikal,
Kentuckys, W ashingtonis, Singapuris või Austraalias, leiate
m ärksa vähem üksm eelt. Isegi kui te keskendute S uurbritan
n ia l, leiate m ääratult variatsioone N orthum berlandi, PõhjaŠotim aa, C ornwalli ja Lõuna-Londoni kõnelejate vahel. Stan
dardne inglise keel on akadeem iline konstruktsioon, m itte
keelevariant, mis eksisteerib m ingis konkreetses geograafili
ses paigas.
M ichael Byram Durham i üliko olist on kindel, et õpilased
peaksid keskendum a enda kultuurilise teadlikkuse suuren
dam isele, m itte m ingile hägusele ja kontekstivabale inglise
keele mõistele. Seda väites lähtub ta keele lahutam atust
seosest kontekstiga, aga ka keeleõppurite loom upärasest
kalduvusest om aenda konteksti kriteerium e kõhklem atult
teise keelde üle kanda, kui neid ju s t algusest peale sellest
hoidum a ei õpetata. Keeleõppuril tuleb m õista, m is on kul
tuurides ühist, kuid ka seda, m is on p õ h ja liku lt erinev, kuna
ju s t erinevuste avastamisega hakkab ta parem ini hoom am a
ka om aenda konteksti.
Kui ma kõnelen m aailm a eri paigus briti uuringutest, küsi
takse m u lt sageli õpikute järele. Inim esed ütlevad, et
ennekõike on neil vaja raam atut, mis kõneleks õpilastele briti
kultuurist, annaks neile peam ise inform atsiooni, m ida nad
saaksid S uurbritanniat külastades rakendada. Alati ma vas
tan, et see on tu rism ip u n kti ülesanne, kuna säärane õpik on
utoopiline ideaal. Ei saa olem as olla üht õpikut, mis kultuuri
kohta infot annaks, sest ükski ku ltu u r ei ole hom ogeenne
nähtus. K u ltuu r on om avahel seotud m ärgisüsteem ide
keerukas kooslus ning alati dü naam iline ja m u utlik. Niipea

Viim aste aastatega on m uutunud ka brittide kunstieelistus: britid arm astavad moodsat kunsti ja Tate
Moderni._______________________________________________
kui kirjutatakse mõne teise kultuuri kohta üldistav õpik, on
see õpik juba aegunud.
Näiteks võib tuua briti toidu. Õpik, m ida aastate eest
Itaalias kasutama pidin, ei rääkinud sõnagi m ääratuist variat
sioo n id e st sö ö m ish arju m u stes, m is on S u u rb rita n n ia le
omaseks saanud viim ase kaheküm ne viie aasta jooksul.
M inu lapsed söövad pastat (itaalia), pizzat (am eerika, kuigi
algselt itaalia), baltit (india), hiina toitu, tai toitu, m ehhiko
toitu koolis ja restoranides. M inu kohalik küla-pub pakub
"tra d its io o n ilis t” kala krõb e ka rtulite ga , m ä rkim a ks tolle,
om adussõnaga, et m enüüs on see scam pi, pizza m argarita,
lasagne, canneliohi, karride, p o t-a u -fe u ' ja seaprae kõrval
ainus päriselt inglise toit. Eeldada üksm eelt toitum ises
tähendab eirata briti eluviiside paljusust ja eeldada, et kõik
on staatiline ja ei m uutu ajaga.
See on keeleõppurite põhiprobleem : kuigi õppim ist võib
edendada külaskäik teisele maale, ei taga m iski kogemuse
"tü ü p ilisu st” - iga inim ene kogeb teist kultuuri om al moel.
Argielu ei tunnusta defineerim is- ja konkretiseerim ispüüdlusi;
ja siiski üritab keeleõppur mõista vastava kultuuri argielu.
Kuidas seda näiliselt lahendam atut vastuolu lepitada? Usun,
et lahendus seisneb uuringutes, m is käsitlevad kultuuri
m ärkidekooslustena, erinevate põim uvate m ärgisüsteem ide
suure võrguna; üritavad hoomata nende m ärgisüsteem ide
seoseid ja nõnda hoiduda üldistustest ja stereotüüpidest. Ehk
nagu Alan Durant meile m eenutab oma väga kasulikus
essees “ Facts and meanings in British Cultural Studies” : me
ei tohi kunagi unustada, et kõik, mida nim etam e “faktideks” ,
on alati m ingil moel vahendatud: “ M ida me kokkuleppeliselt
kutsum e “ kultuurifaktideks” , on taasesitused, ja sellistena
eelmise tõlgenduse vahendatud.” 2
Reedel, 11. augustil edastas Independent keskkonnam i
nistri M ichael Meacheri avalduse: “ Mr. Meacher, kes ütles, et
seadused esitatakse niipea kui parlam endi ajakavas ruum i
tekib, lisas, et üheksakuuline konsultatsiooniprotsess on
tõestanud ilm set vajadust tegutsem iseks.”
Ilm set vajadust tegutsem iseks mis suunas, võite küsida?
saaste? transpordiprobleem ide? geneetiliselt m uudetud tera
vilja? m aakeskkonna hävitamise? Ei, ju s t pole m itte ühestki
neist. Ü heksakuuline konsultatsiooniperiood näitas ilm set
vajadust tegutsemiseks hoopis m uis asjus: “ Ta ütles: “ me
tunnistam e, et pügamata aiahekid on põhjustanud meele
härm i tuhandeile inim estele ja me võtam e seda probleem i
väga tõsiselt. Konsultatsioon on kinnitanud tu lis t toetust
rangem aile kontrollm eetm eile. Siiski, kohaliku om avalitsuse
kaasam ine peaks olema viim ane abinõu. Parim viis prob
leemide lahendam iseks võiks võim aluse korral alla naabrite
om avaheline kokkulepe.” ”

Seda lugedes ja täheldades, et Independent käsitles seda
u u d ist a rv a m u sru b riig i ju h ta rtik lis , on andestatav, kui
arvatakse, et viidatakse vägevale probleem ile briti ühiskon
nas. A in ult et see ei ole nii. Ja vähe sellest; toetudes om aen
da kogemusele, võin öelda, et lugu on täpselt vastupidine,
kuna mu naaber võttis maha suure jup i kenasti pügatud leilandia hekki, vana loorberiheki ja pool m inu 200-aastasest
jugapuust. M inu mure on see, et mu naaber lõikas kõik
m aha, m itte selles, et ta lasi hekil gigantseisse mõõtmeisse
kasvada.
Pilt hakkab paistma veidi teistsugune, kui võtam e arvesse
levinud briti inglise keele retoorilise võtte-, alustada k in n i
tusega ja jätkata selle kum m utam isega. Basil H atim , egip
tuse keeleteadlane Heriot Watti ülikoolis Edinburghis on sel
list retoorilist võtet analüüsinud ning osutanud, et teiste
kultuurikoodidega opereerivad lugejad/kuulajad mõistavad
seda täiesti vääriti. Tema sõnul ei suuda ta araablastest õp i
lased hoomata sellise võtte irooniat. Kui nad loevad väidet “X
on suurim peam inister, kes brittidel kunagi o ln u d ” , loevad
nad kogu ülejäänud teksti selle kinnituse valguses. Kuid
inglise lugejad on juba program m eeritud teistm oodi lugema:
ju s t sellise avangu jaatavus paneb nende antennid võbisema.
Päris ilmsesti ei alusta ju keegi niivõrd hüperboolse väitega,
et veelgi hüperboolsem alt jätkata?
Mr. M eacher kindlasti m itte. Pärast vägevat avaldust
kodanike m assilisest m eelehärm i kohta vohavate hekkide
pärast toob ta meid maa peale tagasi inglise võlusõna however 'siiski' abiga - et anda meile mõista: te võite asjast arva
ta mida tahes, valitsus ei kavatse vastu võtta ühtki seadust,
et kohalikele om avalitsustele tööd juurde anda. Mr. Meacheri
väljendusviis vihjab, et ta peab kogu lugu ajaraiskam iseks ja
on nõnda ühtaegu suutnud väljendada m uret probleem i üle
ja samas teatada, et valitsus ei võta suurt m idagi ette.
August on ajakirjanike seas tuntud kui “ nõme aeg” ‘the
silly season’. Parlamendi puudum isel ja enam iku võim ukan d
jate puhkusel viibides polegi neil kirjutada enam at kui
lugusid hekkidest ja koduloom adest. Kuigi vahel kirjutavad
nad puhkam isest, kuna ka see on tähendusest tulvil aspekt
briti argielus. Kuhu te puhkam a sõidate, m illal ja kui kauaks?
kuidas te oma puhkust sisustate, m illise lennuliiniga te
lendate (kui üldse lendate), kas te eelistate Prantsusmaad või
Itaaliat, H ispaaniat või Portugali, kas otsustate telkim ise
kasuks, kas ja lutate palju, kas täidate auto tagasiteel
veinipudelite ja juustuga, kas naudite klubim aastikku ja öö
läbi pidutsem ist või eelistate metsas hulkuda ja head raa
m atut lugeda? Sellistele küsim ustele vastam ine avaldab palju
“fakte” teie ea, soo, klassi, haridustausta, maitse, perekonna
ja sissetuleku kohta, nim etades vaid m õningaid. Ja kui te
küsimustega edasi pressite ja pärite, kus puhkasid teie vane
mad? kus puhkasid teie vanavanemad? leiate, et kogu
puhkam isem uster on vaid mõne aastaga tundm atuseni m u u 
tun u d, ju st nagu on m uutunud söögitegemise, söömise ja
poeskäim ise muster.
Loodetavasti suutsin teid veenda, et idee kõikehõlm avast
raam atust briti kultuuri kohta on kimäär. Kuid kui te üritate
oma õpilasi briti kultuuri osas harida, m ida siis võiksite teha?
Esiteks, rõhutada viise, kuidas konstrueeritakse oma
arusaam u teisest kultuurist. Kultuur on m ärgistussüsteem ide
kogum , ja m õningaid nendest uurides tuleb m õista, et meie
ei saa iial olla tä it teadm ist kõigist neist.
Teiseks, tuleb seada isiklik kogemu teise kultuuriga vas
tukaaluks õpitavale. Siin võiksim e rohkem tähelepanu pööra
ta stereotüüpidele - m itte, et need ju st “tõesed” oleksid, vaid
kuna neil on oma ajalugu ja nad arenevad ajas. M illised britilikkuse stereotüübid prevaleerivad tänases Eestis, kuidas on
need tekkinud ja kuidas suhestuvad briti tänapäevaga?
Kolm andaks, “fa k tid ” on alati m ingil moel vahendatud ja
seetõttu on üheks viljakam aks kultuuriuuringute m eetodiks
m itm esuguste eri ajal m õjule pääsenud diskursuste analüüs.
N eljandaks, diskursuseanalüüsi käigus tuleb väärtustada
võrdlust, kuna iga briti kultuuri uurija võrdleb paratam atult
avastatut omaenda kultuuriga ja võib nõnda jõuda erinevuste
tõelise hoom am iseni.
Sest ju s t erinevusi avastades, tun nu sta d e s tä ie lik u
teineteisem õistm ise võim atust ja soovim atustki, sünnivad
parim ad in im likud kontaktid. Tunnustades paljusust ja kau
genedes labastest üld istu ste st, m is on nii om ased
keeleõpikutele, on õpilased märksa parem ini ette valm istatud
süüvim iseks nii briti kultuuri kui enda omasse.
Tõlkinud
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saavutab kontrolli olukordade üle, m illeks ta tegelikus
elus pole võim eline. Loomeprotsess kom penseerib tema
võim etust reaalsuses valitseda. Kunstil on tugev sarna
sus ju s t poliitilise võim uga. N im elt m õlem ad loovad. Vale
oleks võim u käsitleda olem uselt a in u lt repressiivsena.
Seda tuleks vaadelda ka loovana. Selle tõdem useni jõ u d 
is e s m akordselt M ichel Foucault om a käsitlustes
võim ust. Ja tõepoolest - võim loob suhteid, seadusi,
institutsioone, jne. Ilma pideva end õigustava loom etöö
ta võim lihtsalt kukutataks. Kunst on oma olem uselt
kõige lähedasem autoritaarsele v õ im utüübile. Kas on
võ im a lik head kunsti luua dem okraatia printsiibil? Kõige
rohkem kaks kirjanikku, kaks kunstnikku ühe teose
kallale - kui neid saab rohkem , tuleb välja m idagi ülim a lt
keskpärast.
Kunsti ja kunstnike am bitsioonid on kaugem ale ula tu 
Sigmund Freud (1 8 5 6 - 1 9 3 9 )
vad, kandudes üle ka reaalsesse ellu. Seda viim ast tõsi
ja Friedrich Nietzsche (1 8 4 4 - 1 9 0 0 ).
asja on esteetikateooriad püüdnud varjata. Teatavasti on
ku n stil v õ im a lik m õ ju ta d a in im e ste vä ä rtu si ja
Kunst on m idagi puhast, ü lim at, kõrget. A inuke jõ u d,
hoiakusüsteem e ning selle kaudu kindlustada oma
m is teda ehk rikkuda võib, on p o liitilin e võim om a surve
m õjujõud ühiskonnale. Seda suudab teha kunst te rviku 
vahenditega. Sellist heroilist lähenem isnurka on pü üd
na, kuid kuidas teostavad om a võim uam bitsioo ne tema
nud m itm ed esteetikakoolkonnad Lääne tsivilisatsioo ni
loojad, kunstnikud? Üks võim u saavutam ise viis on
kinnistada aastasadu ning on olnud vägagi tu le m usliku d.
teatavasti korraldada riigipööre või revolutsioon. Iga
Esteetikud on käsitlenud vägagi vilja k a lt ilu s u b je ktiiv
kunstniku unistus ongi olla revolutsionäär. Ei, m itte sel
suse ja objektiivsuse probleem e, kunsti m õju, vastuvõt
line, kes kutsub vintpüss käes, rahvast barrikaadidele,
tu, ka rolli ühiskonnas, vaevum ata seejuures eriti arutle
vaid revolutsionäär ja usurpaator diskursiivses m aailm as.
ma ühe ü lim a lt olulise aspekti üle, kun stiim pu lsi päritolu
M ida ta kukutada tahab? K u nstim aailm as kehtivat
üle. Siinkohal toodi seletuseks a in u lt in diviid i igiam m une
diskursiivset korda ja ka viim asega seotud kunstieliiti (iga
püüe kesta üle aja. Kuna kunst tähendas esteetikuile ilu
diskursiivset korda esindab ja kaitseb om a kindel kunst
ja täielikku süütust iseeneses, ei saanud tal olla ka
nike ja kriitikute grupeering). Siinkohal tuleb jä lle tulla
m in g e id m a da la id tõ u k e jõ u d e ega a m b its io o n e .
Foucault' juurde, kes on m õiste “ diskursiivne kord”
Esteetikateooriad, olles piiratud, tegid kunstist tegelikult
autoriks. Foucault’ järgi võib diskursiivset korda defi
im potendi (sest a in ult im potendid saavad olla täiesti süü
neerida korrana, mis determ ineerib, m illiseid diskursusi
tud ja puhtad).
ja mis vorm is on lubatud sotsiaalses praktikas kasutada
XX
sajandi künnisel sekkusid kun stikä sitlu sdialoogi,
ning m illiseid mitte. Foucault väidab ka samas, et diskur
mis oli seni reserveeritud ain u lt esteetikaga tegelevate
susi on piiratud hulk, m is teeb ka võim alikuks kontrolli
loovisikute ja filosoofide kitsale seltskonnale, in tellektu
diskursiivse m aailm a üle. D iskursiivne revolutsioon on
aalid ka väljastpoolt. Freud ja Nietzsche tõm basid kuns
tema järgi uue alternatiivdiskursuse loom ine, väljaspool
tilt viigilehe: üks väitis kunsti olevat seksuaalsuse, teine
diskursiivse korra raame. Diskursuse definitsiooni järgi
võim uiha sublim atsiooni. Esteetikutele polnud see ju st
on kogu kunst diskursus ja sotsiaalne praktika on ta
m eeldiv üllatus, kuid nende õnneks saabus pärast sellist
sam uti. Seega on diskursiivne revolutsioon m idagi, mis
p a lja s tu s t s u h te lin e va iku s. Kogu s a jan di tegeleti
kuulub la h utam atult kunsti ju u rd e ja m ille teostabki,
põhilise lt nende kahe teooria tõlgendam ise ja edasiaren
nagu öeldud, kunstnik. Kunstnik, kes tahab saada uue
dam isega, m itte niivõrd uute baasteooriate genereeri
d iskursuse ja m u u tu n u d d is k u rs iiv s e korra ü le m 
misega.
preestriks, keda ülistatakse ja kelle käes on võim (m it
Nietzsche oma võ im uih a kui baasim pulsi afišeerite p o liitilin e ). Kuna diskursiivne revolutsioon on riskantne
m isega u n u s ta ti peagi, k ü lla p tu n d u s ta kuidagi
am bitsioon, julgevad seda läbi viia vähesed. Neid, kellel
ebam eeldiv oma liigses otsekohesuses. Võitjaks jäi Freusee on edukalt korda läinud, nim etam e me geeniusteks.
di käsitlus, mis tõsteti peaaegu dogm a staatusesse.
Enam us lo om einim esi aga arm astab balansseerida
M iks siis ikkagi sai ju s t Freudi teooria loom ingust kui
diskursiivse korra p iiril, tehes aegajatisi, arglikke, ühe
seksuaalsuse s u b lim a ts io o n iv o rm is t prevaleerivaks?
jalaga astum isi keelatud alale, et siis end taas õigetesse
Põhjusi võiks välja tuua kolm . Esiteks tun d us ta kunstiraamidesse tagasi tõm m ata. K üllalt palju on ka neid, kes
ringkondadele tu n d u va lt vastuvõetavam kui Nietzsche
isegi ei astu diskursiivse korra piiridele, nad tegutsevad
käitlus (rahuldam ata seksuaalsus tu n d u b ju ü hiskond
ko nform istlikult selle sees, sest see on kõige m ugavam .
lik u lt aktsepteeritum kui taltsu ta m a tu v õ im u ih a ) ja
Um bes kaheksaküm nel protsendil kunstnikel ei jätku
lo o m u lik u lt a lu sta sid nad ka ise Freudi vaadete
tegelikult annetki, et seda piiri tu le m u s lik u lt ületada,
propageerim ist. Teiseks on inim esi alati köitnud sek
kuigi edukad piiriületajad ja revolutsionäärid unistavad
suaalsusega seotud teem ad, ka võim uga seotud, kuid
olla kõik. Edukatest diskursiivsetest revolutsionääridest
viim ased tekitavad sam as alateadlikku ohutunnet. Kol
(geeniustest) ja revolutsioonidest pakub kultuuriajalugu
m andaks suutis Freud om a isikust luua m üüdavam a
m itm eid m arkantseid näiteid: Picasso ja kubistlik revo
m üüdi kui Nietzsche (kuju kangelaslikust professorist,
lutsioon, M onet ja im pressionistlik revolutsioon, Rimkes püüab konservatiivsuse vastasseisu kiuste tuua
baud ja uus luulekäsitlus jne.
m aailm a tõetõrvikut, tundus lo o m u liku lt köitvam kui
Nii kunsti kui kunstnike am bitsioonikus jääb ühiskon
m ü ü t haigest, kahtlaste seksuaalsete kalduvustega ene
nas paratam atult m ärkam atuks ja näib iseenesest täiesti
se im etleja st filosoofist).
ohutuna, sest siin tahetakse võim uni jõuda ilu kaudu. Ilu
Nagu hiljem tõdeti, pole Freudi teooriatel m in git
aga on teatavasti oh u tu im asi siin m aailm as. Sellest
teaduslikku põhjendust. Veel vähem on seda Nietzsche
tulenevalt ei süüdistata kunsti ega kunstnikke kunagi
ideedel, kuigi viim ased sellele ei preten deerinudki.
egoistlikes m adalates kavatsustes, nagu süüdistatakse
Kõigest hoolim ata oli Nietzsche siiski originaalsem .
p o liitilis i v õ im u re id (ku n st ei saa ka kunagi kor
Freud pani om a teooria põhilise lt kokku varasem atest
rum peeruda ja nii end reeta).
ideedest ja avastustest, tem a geniaalsus seisnes nende
Tunnistan, et taandada nietszschelikus vaim us nii
integreerim isoskuses. Ma ei näe põhjust, m iks ei võiks
keeruline fenom en nagu loom eim puiss vaid ühele
Nietzsche ideed uuem a filosoofilise diskursuse raam ides
baastõukejõule on iseenesest piiratud. Samas ka üdini
m eile veel ka XX sajandi alguses huvi pakkuda. V iim ast
m odernistlik. Kahjuks pole aga ka postm odernistid siin
ongi allpool püütud teha, samas Nietzsche vastavat
parem at käsitlust välja pakkunud.
käsitlust edasi arendades.
Lõppkokkuvõttes on loom eim pulsi teket v õim alik sele
Tõepoolest, loom eprotsess on seotud võim uihaga.
tada ka a in u lt biokeem iliste protsessidega. Seega saaks
Võiks öelda, et kunst on rafineerituim kontrollivorm
välja töötata ka loovusevastase preparaadi. Liigne loovus
kujutluste m aailm a üle, m ille am bitsioonid ulatuvad
on ju deviantsus. Kõige rangemas mõttes tuleks seda
viim a s e s t te g e lik u lt veelgi kaugem alegi. K irja n ik u l,
ravida, sest ühiskond püüdleb om a koostiselt nor
näiteks, on suva oma rom aanist üks tegelane lihtsalt
m aalsete indiviidide poole. Loodetavasti selle preparaadi
m aha kustutada, nagu võib seda teha tegelikus elus
leiutam iseni veel niipea ei jõuta.
totalitaarne võim , ja keegi ei saa iial teda. Ta võib panna
oma peategelase kannatam a, na udingut tu nd m a , k u ju n 
T õ n is S a a r t s
dada oma äranägem ise järgi suhtevõrgustikke jne. Kõike
seda tehes tunneb ta, et ta on suur ja võim as. Ta

Aadu Must
EESTLASTE PEREKONNALOO ALLIKAD
Epohhiloov allikaõpetuslik uurim us, m ida perekon
naloo uurija saab arhiiviotsingute puhul kasutada
ka k ä sira a m a tu n a .. Esimene osa on pühendatud
genealoogia kui ajaloo abiteaduse arengule, teine
käsitleb eesti perekonnanim esid, kolm as genealoo
gilise uurim istöö traditsiooniliselt keskseid allikaid,
neljas talu ajalugu käsitlevaid allikaid. Toimetaja
Katrin M artsik, kujundus Tanel Mazur, retsensendid
Lea Leppik, Kalev Jaago, Aigi Rahi ja Heino
M ardiste. Kleio, 2 0 0 0 . 3 4 4 lk.

Ott Raun
TEST
Postm odernistlik romaan igavesest tänasest - m itte tunasest
- , täpsem ini aastatuhandevahetuse Eestist. K riitikat vihkava
autori kolm as rom aan ja seitsmes raamat. Kes arvab, et sel
les raam atus tuleb ju ttu sebradest, osutub ise sebraks.
Toimetaja Krista Parve,.kujundus Andres Tali, kirjastaja Sirje
Endre. SE&JS, 2 0 0 0 . 2 0 7 lk.

Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
BHAGAVAD-GITA NII NAGU SEE ON
Enam kui viie m iljo ni eksem plariga, rohkem kui neljaküm nes
keeles ilm u n u d raamat, enim m üüdud ning samas ka autori
teetseim väljaanne sellest m aailm a kirjandusklassikasse
kuuluvast iidsest teosest. Käesolev raam at sisaldab algseid
sanskritikeelseid värsse koos ladina transliteratsiooni, eesti
keelsete vastete, tõlke ja üksikasjalike selgitustega. 9 2 8 lk.

Eesti Rahvusraamatukogu ei ole raamatukogu
võrgu arenduskava autor, vaid üks liige Kultuuri
m inisteeriumi loodud töörühmas, mille ülesanne
oli koostada raamatukogude arenduskava aas
taiks 2 0 0 0 - 2 00 2 .
R ahvusraam atukogu sai teate K u ltuu rim inis
teerium is koostatavast arenduskavast käesoleva
aasta kevadel, m il paluti meie spetsialisti loo
davasse töörühm a, kuhu kuulusid spetsialistid
Eesti A k a d e e m ilis e s t R aam atukogust, Eesti
R ahvusraam atukogust, Tallinna Tehnikaülikooli
Raam atukogust, Tartu Ü likooli Raam atukogust,
rahvaraam atukogudest ning Eesti R aam atuko
guhoidjate Ü hingust ja K ultuurim inisteerium ist.
Töörühm a ülesanne oli koostada raam atukogu
võrgu lähiaastate arengukava, m is oleks
kooskõlas dokum endiga "Vabariigi Valitsuse tege

vuskava riigi kultuuripoliitika elluviimisel lähiaas
tatel” (vt. h ttp ://w w w .k u l.e e ) nin g vastaks
küsim ustele, kuidas raam atukogud arenevad ja
m is selleks arenguks on vaja teha.
O lulisim aks sai lähtekoht, kuidas tulla toim e
kahaneva eelarvega ning kust leida sisem isi
ressursse. K ultuu rim inisteerium i tellim usel koon
das tö örüh m a k u u lu n u d rahvusraam atukogu
esindaja esitatud ettepanekud dokum enti “ Raa
m atukogude arenduskava 2 0 0 0 - 2 0 0 2 ” , m ida
K ultuurim inisteerium tutvustas laiem ale ringile
a ugustis
to im u n u d
teadu sra a m a tu ko g u d e
suvesem inaril. Arvam uste ja ettepanekute laeku
mise tähtajaks m ääras K ultuurim inisteerium 15.
septem bri.

Eesti Rahvusraam atukogu leiab, et K u ltuu ri
m inisteerium is koostatud arenduskava projekti
võib käsitleda kui edasiste arutelude ja täienduste
alust. N im etatud projekt ei ole a re n d u s k a v a d e s t
arendusega seotud aspekte on esitatud liialt
vähe. Küllaltki suur osa dokum endist kirjeldab
hetkeolukorda. Tulevikku vaatav osa sisaldab ai
n u lt e ttepan eku id ja otsuseid, h õ lm am ata
analüüsi ja selgitusi, m iks neid otsuseid selliste
na teha, kuidas neid ellu viia ja m illine on
eesm ärk. Puudu on fin a n ts a n a lü ü s ja uus
finantseerim ism udel kui arengu alus. Leiame, et
pigem on tegem ist K ultuurim inisteerium i p o liitik 
aga aastateks 2 0 0 0 - 2 0 0 2 .
R ahvusraam atukogu ei poolda ühegi raa
m atukogu likvideerim ist ja varade laialikandm ist.
Peame põhjendatuks m uuta teaduslikud keskraa
m atukogud ressursiraam atukogudeks, m is ei
peaks tähendam a m itte a inult nende nim etuse
m u u tm is t, vaid eelkõige va s tu tu s t kin d la te
ainevaldkondade kui raam atukogu põhiressursside kom plekteerim isel, spetsialiseeritud info
teeninduse arendam isel ning avaliku teenuse
osutam isel. Tänapäeva raam atukogunduse üks
peam isi arengusuundi on tegevuse koopereerim ine, et vähendada tarbetut dubleerim ist ning
säästa raha. See on külla lt veenev põhjendus, et
rakendada ka m eie eriala- ja te a d u sra a 
m atukogude võrgus koostööd ja vastutuse jao
tust.

T r iin S o o n e

Bernard Kangro
KOJUKUTSUV HÄÄL. Valitud luuletusi 1927 - 1993
Eesti klassiku (1 9 1 0 - 1 9 9 4 ) luule valikkogu annab
läbilõike autori pikast luuletajateest ja on esim ene kodum aal
ilm uv tem a luulet u latuslikum alt koondav raamat. Koos
ta n u d O skar Kruus, k u ju n d a n u d R udolf Pangsepp,
toim etanud Georg Grünberg. Eesti Raamat, 2 0 0 0 . 3 5 2 lk.

August Mälk
TOOMAS TAMM
Sarjas “ Eesti rom aanivara” avaldatud, peam iselt nim itege
lase jõulisele isiksusele keskenduv talupojarom aan ilm us
esm akordselt 1 9 5 9 . aastal paguluses. Järelsõna kirjutanud
Aarne Vinkel, kujundanud H eino Kersna, toim etanud Georg
Grünberg. Eesti Raamat, 2 0 0 0 . 3 5 2 lk.

EESTI ISESEISVUS JA SELLE HÄVING
Esimese album i Eesti riigist ja rahvast XX sajandil
on koostanud ja sellele eessõna kirjutanud M art
Laar. Toimetaja Ursula Vent, keeletoim etaja Annika
Vesi, kujunduse idee T iit Aunaste, küljendus ja
kujundus Aare Juss. Avita, 2 0 0 0 . 199 lk.

MAAILMA ATU\S
Käepärane atlas on valm in ud koostöös läti kirjas
tusega Jana seta. T õlkinud ja toim etanud Elo
Linask, Aili Rosenberg, A sm u Saar, Arvi Tam puu,
Eha Voog, register Rein Aro, Elo Linask, A ili Rosen
berg, Eha Voog. Keeletoimetaja Eha Karlep, kaas
Jüri J. Dubov. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2 0 0 0 .
1 2 0 lk.

Lilian Kivi, Milvi Roosleht
ALGUSE ASI
K o o lie eliku te le m õeldud p ild iro h k e raam at lugem a
õppim iseks. Lisatud m eenutus lapsevanem atele, kuidas
kujundada õppim ise alusoskusi ning lugem isvalm idust.
Illustreerinud Raivo Tihanov. Elmatar, 2 0 0 0 . 9 5 lk.

Rahvusvaheline
“Scripta manent II” Tallinnas
Eesti Köitekunstnike Ühendus, Eesti Nahakunst
nike Liit ja Eesti Rahvusraamatukogu korraldavad
eesti raamatu aasta raames 21. IX - 22. X
Tallinna Kunstihoones rahvusvahelise köitekunsti- ja kalligraafianäituse "Scripta manent II” ("Kir
jutatu püsib”).
N äitus on pühendatud eesti köitekunsti suurkuju
Eduard Taska 110. sünniaastapäevale. Osaleb
157 kunstnikku Soomest, Rootsist, Norrast, Sak
sam aalt, Luksem burgist, Belgiast, H ollandist,
P rantsusm a alt, In g lis m a a lt, T š iilis t, USAst,
Kanadast, Jaapanist, Venem aalt, Leedust, Lätist,
Itaaliast, A ustraaliast, U krainast, Šveitsist ja
Eestist. Näituse eesm ärk on arendada ja tutvus
tada eesti ja teiste maade köitekunsti traditsioone
ja loom ingulise m õtte arengut ning teadvustada
kunstilist raam atuköidet kui täisväärtuslikku osa
m a a ilm a k u ltu u ris t. N äitu se o rg a n ise e rim istoim konnale laekus 2 0 2 osavõtuavaldust 23
riigist, žürii valis välja 157 kunstnikku 21 riigist.
Kõik osalevad k unstnikud pretendeerisid 15
“ kuldraam atule” ehk peapreem iatele. Anti välja
ka 4 5 ergutusauhinda. Žürii tegi valiku 15. - 17.
m aini rahvusraam atukogus. Valiku aluseks oli
köidete ja kirjakom positsioonide teem akohasus
nin g professionaalsus. H in n a ti u u d su st ja
sobivust näituse tervikusse. Köitekunsti osas
pälvis ühe “ kuldraam atu” Marielle Liivet ning
ergutusauhinna said Marje Kask, Kadi Kiipus ja
Urve Kolde rahvusraam atukogust. Sündm use fik 
seerivad kataloog, plakat ja video.

► 18. - 3 0. septembrini on Tartu Linna
Keskraamatukogu teisel korrusel näitus "Eesti
teatmeteos ja aimeraamat Tartu Linna Keskraa
matukogus".
Traditsioonilisel õppeaasta algust tähistaval väl
japanekul on nii algupärane kui ka eesti keelde
tõlgitud teatm e- ja aim ekirjandus, nii värskelt
ilm unud teosed kui teatm ekirjanduse klassika.

► 20. septembril avati Elva Linnaraamatukogus
näitus "Valik eestikeelseid piibleid” .
► Eesti raamatu aasta on hoogsalt käivitunud
ka olüm piariigis Austraalias, kus juba märtsis
moodustati ERA Austraalia toim kond. Toimkonna
liikmetega kohtus 14. IX Sydney Eesti Majas ERA
arendusjuht Ants Veetõusme.
Kohtum isel toim konna liikm ete Valdemar VHderi
ja Toomas Pilliga arutati raam atuaasta kulgem ist

ja edasisi üritusi. Kohtu
mise juures olid ka Eesti
A rhiivi Austraalias arhivaar
Maie Barrow, Eesti aukonsul Austraalias Malle
Tohver, eesti ajalehe toim etaja jt. Praegu on Syd
ney Eesti Majas kohalike eestlaste teadusraam atute näitus, m ille on kokku pannud Valdem ar
Vilder ja M aie Barrow. Oktoobri alguses toim ub
M elbourne’is raam atuaasta üritus, kus esinevad
eestlased üle Austraalia. 24. septem briks on
Eesti M ajas kavandatud ü ritu s, kus ERA
peakom itee esimees kultuurim inister Signe Kivi
annab Austraalias elavatele eestlastele üle raa
matuaasta kingituse - raam atud, m ille peakom i
tee palvel annetasid Eesti Rahvusraam atukogu ja
H oiuraam atukogu. Koostöös Eesti O lüm piako m i
teega saadeti ju u n is Eestist teele ligi 8 0 eesti
keelset raam atut ning raam atuaasta m eeneid.
Saadetises on nii algupärast kui tõlkekirjandust,
nii teatm eteoseid kui ilukirjandu se klassikat.
Austraalia eestlased saadavad olüm pialaste abiga
Eestisse ligi 3 0 kasti Eesti Arhiivi m aterjale, lisaks
saadab Inno Salasoo M elbourne’ist küm m e kasti
näitusem aterjale.

K r i s t e l K ik a s

EESTI RIIKLIK NUKUTEATER
RAHVUSOOPER ESTONIA
R, 22. IX kl. 19 J. Offenbachi operett “ Ilus Helena” . Dirigent
Endel Nõgene. Peaosades Pirjo Levandi, Aare Saal, Tarmo
Sild jt.
L, 23. IX kl. 12 Olav Ehala lastemuusikal “ Nukitsamees".
Dirigent Elmo Tiisvald. Peaosades Joonas Veelma, Margit
Saulep, Mati Vaikmaa.
L, 23. IX kl. 19 M. Raveli ja G. Bizet’ lühiballetid “ Daphnis
ja Chloe” , “ Carmen” . Dirigent Jüri Alperten. Peaosades
Marina Tširkova ja Vladim ir Arhangelski, Kaie Kõrb ja
Viesturs Jansons.
R 24. IX kl. 19 M. Murdmaa ballett “ Tuleingel” , A. Skrjabini
muusikale. Peaosades Kaie Kõrb ja Viesturs Jansons.
Soodushind pensionäridele ja õpilastele (50%).
R 24. IX kl. 19 Estonia Sümfooniaorkestri kontsert Tartu
Vanemuise kontserdimajas. Dirigent Paul Mägi. Esitamisele
tuleb W.A. Mozarti “ Concertantes Quartett” KV 9 ja G.
Mahleri Sümfoonia nr. 5.
N, 28. IX kl. 19 R. Štšedrini ballett “Anna Karenina” . Dirigent
Jüri Alperten. Peaosades Kaie Kõrb ja Edvardas Smalakys
(Leedu).
R, 29. IX kl. 19 J. Stynel muusikal “ Sugar” . Dirigent Norm an-lllis Reintamm. Peaosades Tiiu Laur, Tõnu Kilgas,
Sepo Seeman.
L, 30. IX kl. 19 “ Daphnis ja Chloe” ja “ Carmen” . Dirigent
Jüri Alperten. Peaosades Marina Tširkova ja Vladimir
Arhangelski, Kaie Kõrb ja Viesturs Jansons.
Estonia kassad on lahti iga päev kl. 12 - 19. Tel. 62G 0215,
626 0214. Faks 626 0246, e-post: eve@opera.ee Info män
gukava kohta http://info@opera.ee

EESTI DRAAMATEATER
80. HOOAJA AVAETENDUSED
R, 22. IX kl. 19 “ Zorbas” suures saalis;
kl. 19 Jaan Kruusvalli näidend “ Mälestused. Ainult ei tea
m illest". Esietendus väikses saalis. Lav. Mikk Mikiver.
L, 23. IX kl. 19 “ Zorbas” ;
Kl. 19 Joseph Kesselringi komöödia “ Pihlakavein” väikses
saalis. Lav. Roman Baskin. Peaosades Ita Ever, Ülle Ulla või
Kersti Kreismann.
P, 24. IX kl. 18 "Zorbas” ;
kl. 18 "Mälestused. Ainult ei tea m illest” väikses saalis.
T, 26. IX kl. 19 Joseph Kesselringi komöödia "Igaühele
oma” . Lav. Ain Prosa.
kl. 19 “ Mälestused. Ainult ei tea m illest”'väikses saalis.
K, 27. IX kl. 19 "Igaühele oma” ;
kl. 19 Yasmina Reza komöödia” Kunst” Vastseliina rahvama
jas. Lav. Hendrik Toompere jun.
N 28. IX kl. 19 “ Kuu aega maal” Fomenko Teater suures
saalis;
kl. 19 “ Pihlakavein” väikses saalis.
R 29. IX kl. 19 “ Papagoide päevad” väikses saalis. Autorlavastaja Andrus Kivirähk.
L, 30. IX kl. 19 “ Tanja-Tanja". Fomenko teater suures
saalis;
kl. 19 Mihkel Uimani komöödia “ Teekond kappi” väikses
saalis. Lav. Hendrik Toompere jun.;
kl. 19 “ Kunst” Rakvere teatris.
Eesti Draamateatri kassa on lahti iga päev kl. 9 - 1 9 , info ja
piletite tellimine tel. 644 3378.

TALLINNA LINNATEATER
R, 22. IX kl. 18 Johann Wolfgang Goethe “ Clavigo" Taevalaval. Lav. Andrea Moses. Esietendus.
L, 23. IX kl. 18 "Clavigo” Taevalaval. Piletid 125. krooni.
Kl. 18 J. Tätte "S ild” väikses saalis. Lav. J. Rohumaa. Piletid
125 krooni.
R 24. IX kl. 18 "Clavigo" Taevalaval. Piletid 125 krooni.
KL 18 “ Sild” väikses saalis. Piletid 125 krooni.
E, 25. IX kl. 18 J. Tätte “ Ristumine peateega" väikses
saalis. Lav. J. Tätte. Piletid 125 krooni. NB! ISIC kaardiga
soodustus.
KL 18 F. Dostojevski "Kuritöö ja karistus" Pörgulaval. Lav.
E. Nüganen. Piletid 140 krooni.
T, 26. IX kl. 18 W. Shakespeare’! “ Hamlet" Taevalaval. Lav.
E. Nüganen. Piletid 140 krooni.
K, 27. IX kl. 18 “ Hamlet” Taevalaval. Reserveeritud.
N, 28. IX kl. 18 H. Pinteri “ Kojutulek” väikses saalis. Lav.
Andres Noormets. Piletid 125 krooni.
Kl. 18 “ Kuritöö ja karistus” . Reserveeritud.
R, 29. IX kl. 18” Clavigo" Taevalaval. Piletid 125 krooni.
Kl. 18 A. Strindbergi “ Preili Julie". Lav. Aleksandr Galibin,
Peterburi teater Baltiiski Dom.
L, 30. IX kl. 11 E. Uspenski “ Onu Teodor, kass ja koer”
väikses saalis. Lav. R Tammearu. Piletid 50 krooni.
Kl. 18 “ Clavigo" Taevalaval. Piletid 125 krooni.
Kl. 18 "S ild ” väikses saalis. Piletid 125 krooni.
“ Clavigo” on Tallinna Linnateatri ja Tallinna Saksa Kultuuri
instituudi/Goethe Instituudi koostööprojekt. See on 1774.
aastal väga ajakohasena mõjunud brutaalne lugu edust,
kadedusest, pahatahtlikkusest, haavatud tunnetest ja hooli
matust enesekesksusest tollases avalikus elus. Piletikassa
(Lai 21, tel. 665 0800) on avatud E - R kl. 9 - 18 ja L kl. 10
-1 8 .

VANALINNASTUUDIO
R, 22. IX kl. 19 A. Ostrovski “ Mets” Haljala kultuurimajas.
Lav. Eino Baskin.
T, 29. IX kl. 19.30 Priit Aimla kuplee-kabaree “ Taksoga Pa
riis i” Pärnu sanatooriumi Tervis klubis. Lav. Kaarel Kilvet.
Kunstnik Hardi Volmer. Muusika Olav Ehala ja Tõnu Raadik.
Mängivad Liia Kanemägi, Haide Männamäe, Peeter
Kaljumäe, Raivo Mets, Toomas Tross.
Info E - R kl. 10 - 14, tel. 0 660 4500. Piletid müügil
kohtadel.

THEATRUM
K, 27. IX kl. 19 ja N, 28. IX kl. 21 EHI teatri õppetooli
diplomitöö Molierel "Tartuffe” . Lavastaja Lembit Peterson.
Etendused toimuvad Theatrumi saalis (Vene tn. 14).
Piletid Tallinna kaubamaja piletikeskuses (tel. 640 0337) ja
tund enne etenduse algust kohapeal. Info ja broneerimine
tel. 644 6889, theatrum@theatrum.ee, http://www.theatrum.ee. Hinnad 40 krooni (õpilased, tudengid, pensionärid)
ja 70 krooni.

VON KRAHLI TEATER
R 24. IX kl. 15 Peda Balleti Pühapäev.
L, 28. IX kl. 19 28.nda klubi avakoosolek.
Piletib müügil Von Krahli teatri kassas ja kaubamaja
piletikeskuses.

L, 23. IX kl. Friedrich Karl Waechteri “ Prints Hamlet".
R 24. IX kl. 12 Eno Raua "S ip sik” .
Kl. 15 rännak treppidel “ Haldjaöö” ovaalsaali trepihallis.
T, 26. IX kl. 11 “ Viplala” .
K, 27. IX kl. 11 rännak treppidel “ Haldjaöö” ovaalsaali
trepihallis.
L, 30. IX kl. 12 Peeter Sauteri “ Vares Villem” . Esietendus
lastele! Teekond maailma otsa ja tagasi.
Kassa (Lai tn. 1) on lahti T - R kl. 10 - 17.30, L ja P kl. 11
- 14 ja üks tund enne õhtuse etenduse algust. Info ja tel
limused tel. 641 1617 (kassa) e-post-. nuku@teleport.ee
Piletid müügil ka piletilevis ja kaubamaja piletikeskuses.
Nukuteatri kava internetis http://wvvw.weekend.ee

VAT TEATER
R, 22. IX kl. 1 4,1 5,16 ja 17
R 24. IX kl. 13, 14, 15 ja 16 Mustpeade Majas (Pikk 26)
liikuv etendus “ Mustpeade vennaskonna ajaloost. Jalu
tuskäik Püha Mauritiuse maailma".
Piletid müügil Mustpeade Majas (Pikk 26). Info tel. 6450
959. Meile saab helistada E - R kl. 10 -1 5 , tel: 6450 959 ja
630 72 72 või kirjutada e-post: vat@vatteater.ee

VENE DRAAMATEATER
R, 22. IX kl. 19 M. Frayni “ Lavalised segadused” . Lav.
Aleksandr Issakov (Peterburi). Esietendus.
L, 23. IX kl. 18 “ Lavalised segadused” .
R 24. IX kl 18 F. Dostojevski “ Idioot". Peaosades Larissa
Savankova, Aleksandr Ivaškevitš, Eduard Toman.
T, 26. IX kl. 18 D. Fonvizini “ Äbarik” Peeglisaalis. Lav. Svet
lana Krassmann.
Rahvusvaheline teatrifestival “ Baltiiski Dom 2000”
N, 28. IX kl. 19 N. Koljada “ Lavatagune romaan". Peterburi
teatri Baltiiski Dom etendus.
R, 29. IX kl. 19 “ Lavatagune romaan” .
L, 30. IX kl. 19 Y Reza “ Kunst" Peterburi G. Tovstonogovi
nim. BDT teatri etendus.
Teatri kassa (Vabaduse 5, tel. 641 8246, 6443716, 644
8462) E - R kl. 12 - 19, L - P kl. 11 - 18; piletilevi punk
tides ja kaubamaja piletilevikeksuses (Gonsiori 2, tel. 640
0337).

VANEM UISE TEATER
Suures majas
R, 22. IX kl.19 I. Kälmäni operett “ M ontm artre’i kannike".
L, 23. IX kl. 18 L. Tolstoi “ Sõda ja rahu” . M. Mikiveri
lavaversioon samanimelisest teosest.
R 24. IX kl.18 S. Prokofjevi ballett “ Tuhkatriinu” . Esi
etendus!
T, 26. IX kl.19 H. Raudsepa komöödia “ M ikum ärdi” . EMA
lavakunstikooli XIX lennu etendus.
K, 27. IX kl. 17 “ M ikum ärdi” . Soodushinnaga!
N, 28. IX kl.18 S. Prokofjevi ballett "Tuhkatriinu” .
Kl.19 Vanemuise 130. juubeli piduõhtu.
Kassa E - L kl. 10 - 19, P tund enne etendust, tel. 07434
059.
Väikses majas
R,22. IX kl.19 R Marberi “ Ohtlik lähedus".
L, 23. IX kl.19 M. McDonaghl “ Mägede iluduskuningan
na".
T, 26. IX kl.18 C. White, M. Kasteroalu lastenäidend “ Char
lotte koob võrku” .
K, 27. IX kl.19 “ Mägede iluduskuninganna” .
N, 28. IX kl.19 J. B. Molierel komöödia “ Ihnur” (EMA
Lavakunstikooli XIX lennu etendus).
Kassa T - L kl. 12 - 19, E. P tund enne etendust, tel. 430
785.
KÜLALISETENDUSED
E, 25. IX kl.19 “ M ikum ärdi” Eesti Draamateatris.
Kassa avatud T - L kl. 12 - 19, E, P tund enne etendust, tel.
430 785. Piletid hinnaga 40 - 80 krooni; esietendused 80 120 krooni ja lasteetendused 1 5 - 4 0 krooni. Pileteid on või
malik osta ja broneerida Vanemuise kassadest, piletimüügikeskusest (Rüütli tn. 2, Tartu) ja piletilevi keskustest
Tallinnas, Pärnus ja Kuressaares. Kodulehekülg internetis
aadressil http//www.vanemuine.ee

RAKVERE TEATER
R, 22. IX kl. 19 Tennessee Williamsi “ Iguaani öö” . Lav.
Urmas Lennuk.
R, 22. IX kl. 19 Järoslav Hašeki “ Vahva sõdur Švejk"
Otepää kultuurikeskuses. Lav. Ain Prosa.
R 24. IX kl. 13 Astrid Lindgreni “ M eisterdetektiiv
Blom kvist". Lav. Üllar Saaremäe.
T, 26. IX kl. 19 Carson McCullersi, Edward Albee’ “ Kurva
kohviku ballaad" väikeses saalis. Lav. Katri Kaasik—Aaslav.
K, 27. IX kl. 19 Charles Laurencel “ Minu armas paksuke”
Vändra kultuurimajas. Rühmatöö.
K, 27. IX kl. 19 Boguslaw Schaefferi “ Kvartett neljale
näitlejale” suurel laval. Lav. Andres Lepik.
N, 28. IX kl. 19 Aleksis Kivi "Nõmmekingsepad” . Lav. Ingo
Normet.
R, 29. IX kl. 13 “ M eisterdetektiiv Blom kvist” Jõgeva kultu
urimajas.
R, 29. IX kl. 19 Akos Kerteszi “ Lesed" Jõgeva kultuurimajas.
Lav. Eili Neuhaus.
Piletite tellimine statsionaari etendustele Rakvere teatri kas
sast E - R k l. 1 0 - 1 6 tel. 032 24 616 ja tund enne etendust.
Gruppidele ja pensionäridele hinnasoodustus.
Üksikmüük ostukeskuse Tsentrum joogiosakonnas. Ööbimine
teatri pansionaadis tel. 032 24 618. Väljasõiduetenduste
piletid müügil etenduse paigas.

VILJANDI UGALA
T, 26. IX kl. 19 Ivan Turgenevi “ Kuu aega maal” . Lavastaja
Sergei Ženovatš. Ainult ühel õhtul Ugalas maailmakuulus
Moskva teater “ Pjotr Fomenko M eistriklass” . Piletid 150
ja 250 krooni. Piletid müügil Ugalas, Vanemuises, Pärnu
Endla kassas. Kohtade arv piiratud!
R, 29. IX kl. 19 Antti Tuuri “ Novembri lõpp” . Esietendus
väikses saalis. Lavastaja Ingomar Vihmar. Viljandi kultuurikolledži teatrikateedri III lennu etendus.
L, 30. IX kl. 19 Bernard Shaw' “ Pygmalion". Esietendus
suures saalis. Lavastaja Katri Kaasik-Aaslav (külalisena).
Peaosades Merle Palmiste (külalisena Eesti Draamateatrist),
Tõnu Tepandi, Margus Vaher, teistes osades Leila Säälik,
Luule Komissarov, Viima Luik, Kaili Närep, Taivo Pabut, Mar
tin Algus, Tarvo Vridolin.
L, 30. IX kl. 19 “ Novembri lõpp” väikses saalis.
Soodustused pensionäridele, õpilastele ja gruppidele (alates
20st inimesest) 20% täispiletihinnast. ISIC ja ITIC kaardiga

30% soodustust. Teatri piletikassa avatud E - L kl. 12 - 19.
Pühapäeval üks tund enne etenduse algust. Piletimüük Vil
jandi Centrumi, Eliise, Maksimarketi kaubanduskeskustes.

valiti videosalvestuste põhjal välja 25 dirigenti Euroopast,
USA-st, Iisraelist, Hiinast, Jaapanist ja Taiwanist. Osalesid
ka eesti muusikud, nende hulgas Olari Elts, Rauno Tagel ja
Aivo Välja, kes valiti teise vooru kümne parema hulka ning
kes said kõrvuti välismaiste kolleegidega dirigeerida ka fes
tivali lõppkontserdil.

EESTI KONTSERT

KANAL 2

R, 22. IX kl. 19 Niguliste kirikus GREGORIAANI KORAAL JA
VARAPOLÜFOONIA. EESTI RAHVUSMEESKOOR. Dirigent
Jaan-Eik Tulve
L, 23. IX kl. 19 Estonia kontserdisaalis “ Sümfoo
niaorkestreid maailm ast III” . LÄTI RAHVUSLIK SÜMFOO
NIAORKESTER. Solistid llze Urbane (flööt), Normunds Sne
(oboe), Reinis Burkins (fagott), Viesturs Vardaunis (met
sasarv). Dirigent Terje Mikkelsen (Norra). Kavas Kalsonsi
Kontsert orkestrile (esiettekanne) Mozarti “ Sinfonia Concertante” KV 297B, Mahleri Sümfoonia nr. 1.
K, 27. IX kl. 19 Estonia kontserdisaalis festival “Orient"
esitleb: RAJASTHANI RAHVATANTSUANSAMBEL koostöös
India Suursaatkonnaga Helsingis, EV Välisministeeriumiga ja
Tolaram Balti Grupiga.
E, 25. IX kl. 19 Estonia kontserdisaalis,
N, 28. IX kl. 19 Vanemuise kontserdimajas “ DIALOOGID
ISEENDAGA". REVAL ENSEMBLE. Neeme Punder (flööt),
Toomas Vavilov (klarnet, bassklarnet), Aare Tammesalu
(tšello), Lea Leiten (klaver). Kavas Mägi, Tamberg, Sumera
klassikat ja esiettekandeid. Mida on aeg loomingus ja loo
jates muutnud? Sellele küsimusele saavad nii heliloojad ise
kui muusikasõbrad vastuse tänasel kontserdil.
N, 28. IX kl. 19 Estonia kontserdisaalis "S üm foo
niaorkestreid m aailm ast IV” . WIENER CONCERT-VEREIN,
VIINI SÜMFOONIKUTE KAMMERORKESTER. Solist Michael
Roll (klaver). Dirigent Christian Simson. Kavas Haydni
Sümfoonia D-duur Hob. 1:53, Mozarti Klaverikontsert Gduur KV 453, Schlee "Uus teos” (esiettekanne), Schuberti
Sümfoonia nr. 5 B-duur D 485.
R, 29. IX kl. 12 Estonia kontserdisaalis “ Lõunamuusika I” .
EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER. Solist Aleksei Ljubimov (klaver). Dirigent Nikolai Aleksejev. Kavas Beethoven,
Mozart.
R, 29. IX kl. 19 Estonia kontserdisaalis EESTI RIIKLIK SÜM
FOONIAORKESTER. Solist Aleksei Ljubimov (klaver). Dirigent
Nikolai Aleksejev. Kavas Beethoven, Mozart.
L, 30. IX kl. 16 Väravatornis “ FESTA A BALLO". HORTUS
MUSICUS. Kunstiline juht Andres Mustonen.
L, 30. IX kl. 18.30 Pärnu Agape keskuses “TUNGLAHOIDJA".
TORMIS - 70. EESTI RAHVUSMEESKOOR. Dirigent Ants
Soots.
Eesti Kontserdi piletikeskus on lahti E - R kl. 12 - 19, L kl.
12 - 1 7 , P on piletid müügil tund enne kontserdi algust. Info
tel. 614 7760, faks 614 7769 ja e-post: info@concert.ee

R, 22. IX kl. 19.35 “ KESKKONNAUUDISED". Saatejuht Hannula Agur.
KL 00.00 “ KESKKONNAUUDISED". Hilisõhtune täiendatud
saade.
L, 23. IX kl. 22.30 “ ÕHTUSED JUTUD” . Anne Veesaare
külaliseks on Reet Linna.
R 24. IX kl. 18.30 loodusfilm “Jutuajamine Kokoga" CA
Conversation with Koko” . USA, 1999). Ameerika Gorillaseltsi “ Projekt Koko" demonstreerib gorillasid kes suudavad ära
õppida ja kasutada viipekeelt ning väljendada mõtteid. Film
uurib selle erakordse projekti tähendust ning tutvustab
peaosalist, 28aastast Kokot, kes esimese gorillana saab aru
ingliskeelsest kõnest, mõistab Ameerika viipekeelt ja on
loonud oma sõnavara.
Kl. 21 mängufilm “ Papillon” (Papillon. USA, 1973). Rež.
Franklin J. Schaffner. Osades Dustin Hoffman, Steve
McQueen. Haarav tõsilool põhinev põnevusdraama legen
daarsest vanglapõgenikust.
E, 25. IX kl. 21.25 dokumentaalsari “ Teise maailmasõja
saladused” , 13/26. “Jaapani viimased salarelvad". Jaapan
lased tõid sõtta kaasa eurooplastele hirmutavad salarelvad,
rakettmürsud Kirsiõis ja surmalendurid kamikazed. Enim
õudu külvasid liitlaste seas aga jaapanlaste veidrad, ent
tohutu hävitusjõuga pommiõhupallid.
R, 29. IX kl. 19.35 "Keskkonnauudised” . Saatejuht Hannula Agur.
kl. 00.10 “ Keskkonnauudised” . Hilisõhtune täiendatud
saade.
kl. 22.30 "Õhtused jutud". Anne Veesaare külaliseks on
reamees Jääger. Nõnda kutsutakse praegu sõduri ametit
pidavat näitlejat-luuletajat Mercat. Produtsent Aarne
Kraam.
R 1. X. kl. 15 “ FILMIMAAGIA” : Külastatakse Stan Winstoni
stuudiot, kelle töökoda loob terve müriaadi elekroonilisi
džunglielukaid, sh. ka karja kurje halle gorillasid.
Kl. 18.30 loodusfilm “ Ideaalsed emad, täiuslikud kiskjad"
(“ Perfect Mothers, Perfect Predators", Inglismaa, 1998).
Loodusfilmi kangelasteks on kaks Aafrika osavaimat kiskjat:
maailma kiireim sprinter gepard ning meisterlik varitseja
leopard.
Kl. 21 mängufilm “ Poiss sinises” ("The Boy in the Blue” ,
Kanada, 1986). R: Charles Jarrott. Osades Nicolas Cage,
Cynthia Dale, Cristopher Plummer.

EESTI FIL H A R M O O N IA K A M M E R K O O R
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L, 23. IX kl. 12.20 dokumentaalsari "Looduskatastroofid"
- “ Ettenägematu m aailm” 2/3.
KL 18.30 loodussari "Lugusid metsikust loodusest” .
KL 19.15 "LÕPPMÄNG'. Uudistesaate nädalalõpu pro
gramm.
R 24. IX kl. 19.15 "FINAAL". Sporditoimetuse nädalalõpuprogramm.
KL 19.30 “ VIP VÕTTEPLATSIL". TV3 võttegrupp käis seriaali
“ VIP” võtteplatsil ning kohtus saate meeskonna ja peaosa
lise Pamela Andersoniga.

R 24. IX kl. 19 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus A. Pardi “ Te
Deum” , J. S. Bachi “ M agnificat” . Dirigent Tõnu Kaljuste.
Piletid hinnaga 100 ja 50 krooni müügil Eesti Kontserdi kas
sas, kaubamaja piletikeskuses ning üks tund enne kontserdi
algust kohapeal.

EESTI MUUSIKAAKADEEMIA
R, 22. IX kl. 18 kammersaalis kaasaegse muusika ansambel
SoNoR (Aserbaidžaan).
R 24. IX kl. 16 Vanalinna Muusikamajas (Uus t. 16)
küla liskon tsert. M arianne Boettcher (viiul, Berliin).
Kaastegevad Aare Tammesalu (tšello), Ene Nael (klaves
siin). Kavas Bach, Corelli, Vivaldi, Zieritz, Bacewicz)
N, 28. IX kl. 18 kammersaalis klaveriduo Francis PhanThanh. Jun Hofikawa Phan-Thanh (Prantsusmaa). Kavas
Debussy, Ravel, Brahms, Satie, Messiaen.
R, 29. IX kl. 18 kammersaalis Eesti Muusikaakadeemia
naiskoor. Dirigent Käre Hanken. (Norra). Kavas Verdi,
Brahms, Hovland, Nystedt.
L, 30. IX kl. 17 kammersaalis magistrikontsert Margus-Koit
Kivistik (klaver). Kavas Schubert, Debussy.

TALLINNA MUUSIKAKESKKOOL
L, 23. IX kl. 15 Matkamajas esinevad Laine Leichteri ja
Leho Karini tšelloklassi õpilased.

NIGULISTE
L, 23. IX kl. 12 barokkmuusika kontsert. Grigori Maltizov,
Jari Puhakka, Sofia Maltizova, Ivo Sillamaa. Kavas Tele
mann, Bach, Vivaldi.

ETV
R, 22. IX kl. 22.35 “ EESTI INTERPREEDID". A. Uibo - A.
Varts —J. Leiten.
L, 23. IX kl. 19 “TÄHED MUUSIKAS” . Mari-Liina Vilimaale ja
Annika Tõnurile on kapteniks Margus Kappel, Urmas Lattikase kaasmängijad on Pirjo Levandi ja Janne Sevtšenko.
Saatejuht Mart Sander.
R 24. IX kl. 14.05 dokumentaalsari “Ajapeegel” . Müüt His
paania inkvisitsioonist (Inglise). Hispaania inkvisitsiooni on
ikka peetud üheks kõigi aegade kõige kurjaendelisemaks
organisatsiooniks.
Kl. 21.50 “ MUUSIKATUND” . “ Tasakaal” . Tõnu Kaljuste.
Tõnu Kaljuste tegevuse haare ja tulemuslikkus on temast
teinud tänapäeva ühe hinnatuima kooridirigendi.
T, 26. IX kl. 20.30 “OP!'’. Ilm ar Raag.
K, 27.. IX kl. 21.45 “ PEALTNÄGIJA". Eesti vaadatuim tele
saade. Miks? Selgub igal kolmapäeval.
Kl. 22.30 “ MUUSIKAELU” . Eesti R iiklik Sümfoo
niaorkester, mis just oma uut hooaega alustas, soovib oma
staatuse muutumist. Et praeguse peadirigendi Arvo Volmeri
jaoks on alanud hooaeg ERSO ees viimane, on ees uue
peadirigendi valimised. Kes on kandidaadid? Kuidas va
limised toimuvad? Saatejuht Kaia Lattikas.
R, 29. IX kl. 22.35 "EESTI INTERPREEDID". Tallinna Sakso
fonikvartett - Olavi Kasemaa, Valdur Neumann, Hendrik
Nagla ja Villu Veski - on praeguses koosseisus mänginud
juba 15 aastat. Sel korral kõlab traditsionaal “ Deep River”
Olavi Kasemaa seades.
L, 30. IX kl. 19.00 “OB-LA-DI, OB-LA-DA". 60. aastatel
hakati Eestis viljelema lavalist estraaditantsu. Stuudios on
eesti tantsu grand oid man Kaljo Saareke ning tema õpilased
Elonna Spriit ja Ants Vähejaus. Ajastu tausta valgustab Olavi
Pihlamägi. Autor ja saatejuht on Reet Linna.
R 1. X kl. 21.50 “ MUUSIKATUND". “ Neeme Järvi
m eistrikursus” . Esimesele Neeme Järvi meistrikursusele

EESTI RAADIO
KLASSIKARAADIO
R, 22. IX kl. 19 “TÄNA KONTSERDISAALIS". Nigulistes esineb
RAM Jaan-Eik Tulve juhatusel.
Kl. 21.30 "SÕNALINE". "Filmipeegel". Saadet teeb Riina
Sildos.
L, 23. IX kl. 9.05 "HELIKAJA” . Muusikasündmuste kokkuvõttesaade.
Kl. 10.10 “ ENNE JA PÄRAST APLAUSI". “ ERSO uue hooaja
hakul” . Saadet teeb M argit Peil.
Kl. 11 "MUUSIKAT ERAKOGUST", Valter Ojakäär.
Kl. 18.15 “ HÄÄLED” . M artin Viirandi saates kõlab Albert
Üksipi hääl.
Kl. 19 “ TÄNA KONTSERDISAALIS - LÄTI RAHVUSLIK SO
TERJE MIKKELSENI JUHATUSEL” .
Kl. 21 "HILISSÜGIS HELIKÜLAS I". Üleaedsete Ester Mägi ja
Lilian Semperiga vestleb Virve Normet.
R 24. IX kl. 9.05 “ BRAAVO, BERNARD HAITINK!” Saate autor
on Maia Lilje.
KL 10.10 “ SOOVIKLASSIKA” . Tel. 611 4285, e-post:klassika@er.ee
KL 15.05 "RAADIOTEATER ESITLEB": Ch. Munteanu
kuuldemäng “ Shakespeare’i lugedes". Osades Anne Paluver ja Lembit Ulfsak, režii Mikk Mikiver (Raadioteater,
1979).
KL-19 Haapsalu Vanamuusikafestivali kontsert 9. VII 2000
Haapsalu toomkirikust. “ Ehituskunsti suurmeistrid 11” .
Esinevad Lucy van Dael ja Tallinna Barokkorkester.
KL 21 “ PÜHAPÄEVAJATS", Joosep Sang.
Kl. 23 "RAADIO ÖÖÜLIKOOL” . Lepo Sumera raadioloeng
“ Tehnilised uuendused m uusikas” .*
E, 25. IX kl. 19 “ TÄNA KONTSERDISAALIS” . Esineb Reval
Ensemble.
T, 26. IX kl. 19 "KONTSERTÕHTU TARTUST". Benjamin Britteni ooperi “ Lucretia teotam ine” kontsertettekanne.
Esinevad R. Airenne, M. Turi, R Lill, U. Joller, T. Manninen
jt., Vanemuise SO, dirigeerib L. Sirp.
Kl. 21 “ NYYD-MUUSIKA” . “ Graafiline küberlind” . Jaapani
helilooja Takashi Yoshimatsu muusikast M irje Mändla
vahendusel.
K, 27. IX kl. 14 “ALBUM". “ Simply Baroque, II” (Sony Classical, 2000). Yo-Yo Ma uut albumit tutvustab M argit Peil.
Kl. 15.15 kontsert Pariisist 14. I 1999. Esineb Prantsuse
Rahvusorkester Charles Dutoit' juhatusel, solist on Gil
Shaham. Kavas S. Prokofjevi Viiulikontsert nr.l, E. Chaussoni Sümfoonia B-duur op 20, M. Raveli “ Bolero".
Kl. 19 “ ROSTRUM 2000". John Frandsen (Taani) "Rite of
Passage” , Gyula Bankövy (Ungari) “ Silver-winged Butterflies” , Galina Grigorjeva (Eesti) “ Lahkumisele” . Arut
levad Igor Garšnek, Tõnu Kõrvits ja Tiia Teder.
Kl. 21 “ Artistidena Jaapanis” . Kersti Inno saade Eller
heina suvisest kontserdireisist.
N, 28. IX kl 15.15 kontsert Rumeeniast 17. X 1999. Elisa
beth Leonskaja mängib koos Rumeenia Raadio orkestri
ga Chopini Klaverikontserdid nr. 1 ja 2, dirigeerib Horia
Andreescu.
KL 19 “ ARHIIV” . Helve Võsamäe valitud helilõike kontser
tidest, mis toimusid Tallinnas 1980. a. olümpiamängude kul
tuuriprogrammi raames.

Kl. 21 “ EESTI MUUSIKAELU KROONIKA". “ September,
1930” .
R, 29. IX kl 15.15 kontsert 24. V I1999. Amsterdamist Duke
Ellingtoni sajanda juubeli tähistam iselt. Esineb Concertgebouw orkester Leonard Slatkini juhatusel ning New
Yorgi Lincoln Center’i orkester Wynton Marsalise juha
tusel.
Kl. 19 “TÄNA KONTSERDISAALIS” . ERSO Nikolai Aleksejevi
juhatusel. Kavas Beethoveni Sümfoonia nr. 1 C-duur,
Mozarti Klaverikontsert G-duur KV 453 (solist Aleksei Ljubi
mov) ja Beethoveni Sümfoonia nr. 2 D-duur. Kl. 21.30 “ LUULEQ” . Peeter Künstler tutvustab uusi raa
matuid.
L, 30. IX kl 9.05 “ HELIKAJA". Stuudios on Margit Peil, P riit
Kuusk.
Kl. 10.10 “ SÜGIS SUVEPEALINNAS” . Pärnu kultuurimagasini
toimetab Viktor Kaarneem.
KL 11 “ MUUSIKAT ERAKOGUST", Vello Jürna.
KL 18.15 "ARHIIV” . “ 90 aastat Artur Rinne sünnist” . Kor
dame intervjuud 1982. aastast.
Kl. 19 “ KONTSERT" 8. XI 1997 Hilversum ist. Esineb
M etropol-orkester Vince Mendoza juhatusel.
KL 21 “ MUUSIKA MEIE ARGIELUS". Mare Mikkoviga vestleb
Virve Normet.
R 1. X kl 9.05 "BRAAVO, ROY GOODMAN!” . Maia Lilje saade.
KL 10.10 "TEAME JA TUNNEME". Ivalo Randalu
muusikaviktoriin. Tel. 611 4285, e-post: klassika@er.*ee.
KL 19 “TÄNA KONTSERDISAALIS". Hollandi Raadio SO Eri
Klasi juhatusel, solist on Ilja Grubert.
Kl. 21 “ PÜHAPÄEVAJATS” .
Kl. 23 “ RAADIO ÖÖÜLIKOOL” . Rein Raua raadioloeng “Aja
mõiste idas ja läänes” .

VIKERRAADIO
L, 23. IX kl. 00.05 - 14.00 "OLÜMPIARAADIO” .
Kl. 10.15 “ KULTUURIKAJA” . Saatejuht on Maris Johannes.
Kl. 19.05 “ KUULDEMÄNG". Kazys Saja “ Müts põleb” .
R 24. IX kl. 00.05 - 14.00 “OLÜMPIARAADIO” .
Kl. 15.05 “ 6PAKK” . “ Virumaa” . Mängu juhib Indrek Salis.
KL 16.05 “TÄHTPÄEVATUND” . "Saladuslik Greta Garbo”
Helgi Erilaiu saade.
E, 25. IX kl. 00.05 - 14.00 “OLÜMPIARAADIO” .
Kl. 18.30 “ KEELEKÕRV” . Toimetaja Mari Tarand.
KL 22.30 “ HÄÄLI HELIARHIIVIST". Fr. R. Kreutzwaldi jutu
“ Piksepill” loeb Ants Eskola (1973. a.).
T, 26. IX kl. 00.05 - 14.00 "OLÜMPIARAADIO” .
Kl. 18.30 “ MAAILMAPILT". Põhjamaade panoraami koostas
Heidi Sarapuu.
Kl. 22.30 "HÄÄLI HELIARHIIVIST". H. Bölli humoresk “ Tuleb
midagi teha” Einari Koppeli esituses (1965. a.).
K, 27. IX kl. 00.05 - 14.00 "OLÜMPIARAADIO” .
Kl. 18.30 “ TEATRIMAGASIN". Saatejuht on
M aris
Johannes.
Kl. 22.30 "HÄÄLI HELIARHIIVIST". L. Pirandello jutustust
“ Savianum” loeb Voldemar Panso(1962. a.).
KL 23.05 “ KÖP". Saade soome kirjanikust ja rahva
luuleteadlasest M artti Haaviost - R Mustapääst.
N, 28. IX kl. 00.05 - 14.00 “OLÜMPIARAADIO” .
Kl. 22.30 “ HÄÄLI HELIARHIIVIST". Katkendi Y. Kokko teosest
“ Ungelo tare” esitab Heino Mandri (1985. a ).
R, 29. IX kl. 00.05 - 14.00 "OLÜMPIARAADIO".
Kl. 18.30 “ MAAILMAPILT". Kirjastuse Varrak uusi raamatuid
tutvustab Krista Kaer.
Kl. 21.05 "OMAJA EHTNE” . Perepärimuslauludest teeb saate
Ene Lükka.
Kl. 22.30 "HÄÄLI HELIARHIIVIST". E. Vilde veste “ Kuub
kahasse” Urmas Kibuspuu esituses (1982. a.).

R2
R 2 4 IX kl. 20 “ KUNSTIKANAL". Saatejuht on Lea Veelma.

KUKU
L, 23. IX kl. .14 - 15 “ MIDA TEHA, KUI MIDAGI El OLE.
TEHA?” . Saatejuht Kirke Ert.
P, 24. IX kl. 15 - 16 "MUUSIKAL, MUUSIKAL..." Saatejuht
on Peep Puis.
R 24. IX kl. 16 - 1 7 teatrisaade “ PUBLIKUMÄRK” . Saatejuht
on Reet Weidebaum.
N, 28. IX kl. 21 - 22 "HELIDE MAJA” . Saatejuht on Rein
Marvet. www.kuku.ee/helidemaja.
^kordussaade

