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Aprill,
eesti muusika kuu

PIIA

RUBER

Uue m uusika puhang tuleb Eestis koos kevadega, selgeks s tim u 
laatoriks ju s t eesti m uusika päevad, kõige suurem tellija oma
heliloojate jaoks. U udisloom ingu esitlus kestab seekord rohkem ,
kui need mõned päevad. O m am oodi eelsoojenduseks oli terve
kuu Rannapi kontserte “ Selges eesti helikeeles", m illega ta festi
vali eelõhtul Estonia kontserdisaali jõudis; Rannap on m uidugi
om aette nähtus, kel ideedest ja võhm ast puudu ei ole. Eesti uue
lavam uusika õhtu “ Peegeldused” saab publikuvalm is 26. ja 27.
aprillil. Nende sünd on ajendatud Estonia eelseisvast juubelist,
m is puhul on teoseid rohkemgi tellitud ja tuleb ilm selt veel,
praegu on lihtsalt valm is need kolm : Rene Eespere lühiooper
“G urm aanid” , Eino Tambergi “ Peeglim ängud" ja Toivo Tulevi
lühiballe tt “ Cruz” .
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EMPst kõneldes korranud. Teeb tõesti rõõm u, et korraldus
toim kond (M. Põldmäe, T. Steiner ja Ü. Krigul) on taas suutnud
kaasa tõm m ata arvukalt autoreid igas eas. Kui põlvkonniti vaa
data, siis 8 0 . sünnipäeva tähistanud Ester Mägi oli nüüdki väljas
uudisteosega. Fantastiline! Vägagi aktiivsed ja heas vorm is on
Tamberg ja Rääts - kirjutavad järjest suurepäraseid teoseid.
Keskealiste põlvkonda tuleb juba arvata Eespere ja Rannap, ka
Vähi ja Tulevgi, kelle “ Siis oled vaikusen mu ligi üksi Sina” jättis
sügava m ulje. Väärib esiletõstm ist, et väga tugev väliskollektiiv
nagu M usicatreize on võtnud eesti helilooja laulda. Aga ega
m uusika a in u lt põlvkonniti erine - kõikidel, keda nim etasin, on
oma isikupärane stiil. Nagu ka noorematel - Kõlaril, K aum annil,
Tulvel, kes juba pikka aega tuntud, kuigi Helena Tulve astus alles
nüüd heliloojate liidu liikm eks. Tõnu Kõrvits ja Tim o Steiner on
ka hästi produktiivsed ja heas arengus. Mari V ihm andit, kes elab
nüüd Saksamaal, kuuleb vähem . Kuigi näiteks kohustusliku
pala, m ida 14 noort pianisti konkursi II voorus hom m e-ülehom m e m ängivad, kirjutas ju st tem a. Päris noortest väärib eriti
m ärkim ist Ülo Krigul, kes on ise selle festivali produtsent, aga ka
aktiivne autor. Ka Tauno Aints ja Kristjan Kõrver on juba m itm es
aasta esindatud. Tegelikult ei taha kellestki personaalselt rääkida,
eks igaühel on om ad süm paatiad. Tähtis, et loojaid on palju ja
erinevaid - see teebki m uusikaelu meil huvitavaks.
Siiski tundub, et EMP on eeskätt noorte võim alus. Keegi ei
võta enam kirjutam ist ette hea õnne peale - peab olema
konkreetne tellim u s ja selleks raha. Kuna m inisteerium il on see
raha piiratud, veab neil, kellel on tellim u si väljastpoolt. M aail
m anim ed Pärt, T üür ja Tormis EMP tellim u si eluliselt ei vaja, aga
teistelgi on omad kanalid, näiteks Sisaskil või Räätsal. Eks paljus
aita kaasa edition 4 9 : Boris Baggeri kaudu on nii m õnedki
pääsenud Saksamaale ja sealt edasi: sündinud teoseid, ilm unud
plaadid ja noodid. Siiski on eesti m uusika ž a nripilt ju st suur
vorm ide osas m uutunud : süm fooniad-oratoorium id on praegu
peaaegu haruldus. See tendents on ka, et suurenenud on instru
m entaalm uusika ja vähenenud vastavalt vokaalm uusika osa.
Kuid m uusika kvaliteedi poolelt pole m idagi häbeneda. Eesti
m uusikal läheb hästi - on loojaid, ja, nagu näitab külastatavus,
on ka kuulajaid. Asjad arenevad normaalses suunas, kunagi ei
ole kõik rahul ja alati on raha vähe. Võim e ikkagi rõõmsad olla,
et nii väiksel rahval, nagu me oleme, et meil on sellel alal nii
palju häid tegijaid.

M artin Kuuskmann ja ERSO toovad täna õhtul Nikolai Aleksejevi juhatusel m aailm aesiettekandele
Eino Tambergi Fagotikonserdi.

OLAV EHALA

Mida vaba ajakirjandus ei tähenda
Võrendiku
virvendaval pinnal...
...v ä re le b v a ra k e v a d in e va lg u s. - N o n ii, lõ p u k s o m e ti h u l
lu ks lä in u d , m õ tle b e h m u n u d lu g eja . Eks ole ju U n t ise tih ti
v ä itn u d , et p a ra sita a rse d a s s o n a n ts id , a llite ra ts io o n id ja iga
su g u s is e riim id on tä rk a v a v a im u h a ig u s e tu n n u s . O le m e ju
h u vi n in g ka a s tu n d e g a m ä rg a n u d , k u id a s Toom as V in d i uue
ro m a a n i p e a te ge lase a ju p rits ib s is e k õ n e lis t lu u le t nii
p ä ike se käes p rü g ik a s ti taga kui ka k u u v a lg e s re n tslis.
Eks m u id u g i oli p e a lk irja taga e s ia lg n e ja ü le ü ld in e ,
e b a m ä ä ra n e im p u ls s k irju ta d a a ja k irja n d u s e le m id a g i
p o e e tilis t, p o s itiiv s e t ja tü ü p ilis e lt k e v a d lik k u . O li o le m a s
se so o n n e a titü ü d vo h a v a sõn area te k k e k s . S õ n a rid a aga
e n n a s t ei o ln u d . K uid m ä ä ra v a k s o s u tu s üks h ä m a ra p ä ra n e
sõ n a , n im e lt “ v õ re n d ik .” P ü ü an s iin p ro u s tlik u lt re k o n 
s tru e e rid a selle sõna geneesi m u a ju s.
K õ n d is in pa rg is ja ühel h e tk e l, u m b e s v iis k ü m m e n d
m e e trit tiig is t ee m a l tik k u s a jju see v e id e r sõ n a . Kargas
pä h e nagu k u ra t k o lle e g Tedrele. K ust see sõn a tu li? Ei tea.
M is see tä h e n d a b ? M id a g i, m is p e itu b ra a d io la m b i s ise 
m uses? Või on see k ris ta llv õ re te in e n im i? E sim esel he tke l ei
m e e n u n u d m id a g i. S iis k i, üks sai edasi ja lu ta d e s ja en d a s
u u ris ta d e s selgeks - v õ re n d ik on m id a g i s la a v ip ä ra s t, see
s õ n a e s in e s ju a la ti n õ u k o g u d e . ro m a a n id e s . “ Õ h tu
s a a b u d e s läks Petja v õ re n d ik k u ja lu ta m a ” ? “ V õ re n d ik u s t
ko stis p a rtis a n id e s u m m u ta tu d ju tu k õ m a ” ? Ei, v õ re n d ik oli
k u id a g i seo tu d veega! “ V õ re n d ik u s p id i e la m a n ä k k e ...”
“ P ro h h o r p ü ü d is v õ re n d ik u s t s u u re k a la ...”
M u id u g i! K o dus s e lg u s k i, et v õ re n d ik e h k v õ re n g on
h a u a k o h t jõe s, k u st vool on k a ld a a lu s e ära õ õ n e s ta n u d .
Vene keeles o m u t, ja M e re ž k o v s k i ra a m a t “ V tih h o m o m u te ”
oli isegi m u n ä g e m is u la tu s e s . Tuli m e e ld e , et o le n isegi
võ re n g u s la p se n a u ju n u d .
K u id s iis sain m a ka a ru , m ik s o lin k o lu m n i p u h u l m õ e l
nu d v õ re n g u le ja m ik s lisa ks veel va lg u s e le . O li p ü h a p ä e v ja
pargis o li u u d is : tiig iä ä rn e m u ru on n ü ü d m u u d e tu d lapsfu tb o lis tid e s ta a d io n ik s . K ü lla p m a ta ju s in -s e lle s s ü ü tu s
n ä h tu s e s p e itu v a t o h tu . G ol\ h ü ü d v a te laste taga v iira s tu s
kogu pargi tra a g ilin e s e is u n d : la g u n e n u d e stra a d , s isse va 
ju n u d kelder, ä ra v e d a m a ta p u u tü v i, im e lik u d k a e v iku d a lu 
m ises a ia s ... M e e n u s ka ik ka veel k u s k il h in g its e v pla a n
p a rk m a h a ra iu d a ja tu li m e e ld e , et is ik , kes ta h tis pargi
sisse jä ä h a lli a se m e le e h ita d a e ra m a ja , v õ ib ik ka veel e lus
või liik v e l o lla .
Eks ole, m u a la te a d v u s h o ia ta s m u k e v a d te a d v u s t: on
to re k ü ll, v a lg u s on õ h u s , k u id lin n u la u lu le v a a ta m a ta
p e itu b v õ re n d ik e s o h te , all p im e d u s e s liig u ta b v u n ts e s u u r
rasvane säga ja po risse p u u rd u v a d k a a n id .
Asi p o ln u d k i ü ldse pa rg is. V õ ik s im e ü ld is ta d a : ilm a d
lä heva d so o ja ks, lille d p u h k e v a d õ its e m a , p algad ka svava d,
lin n u d h a k k a v a d la u lm a , k o e ra d ru tta v a d p a a ritu m a ,
in im e s e d s iird u v a d kergetes k le id ik e s te s v a b a õ h u k o n ts e rtid e le , ku id - m e ei to h i v a a ta m a ta kõ ig ele lu s tile ja õ n n e le
u n u s ta d a v a lv s u s t! R a h v a va e n la n e ei m aga!
K õ n n im e k e rg e ja lg s e lt ja k e v a d is e lt, k u id k u s k il h ä m a ra te
h o o n e te süg a vu se s ju u rd le v a d p a h e lis e d in im e s e d , k u id a s
a n d a v iim a n e s u rm a h o o p a rs tia b ile ja ra v im im ü ü g ile . J u s t
sel h e tk e l, kui h in g a m e s ü g a v a lt sisse s õ õ m u k e v a d õ h k u ,
k irju ta b k u s k il keegi ka a b a k a s alla jä rje k o rd s e v ä ik e k o o li
lik v id e e rim is e le . M e ile n a e ra ta b p ä ik e , k u id m a g n a a t
a lu s ta b sa m a l h e tke l jä rje k o rd s e t k u n s tim u u s e u m iv a s ta s t
k a m p a a n ia t. Ü ks s u s p e d e s m ees o m a s a u n s u v ila s m õ tle b
ta a s v ä lja jä rje k o rd s e t p o lits e i k o o n d a m is t. Ja m õ n e d p o rt
fe llid e g a n o o rm e h e d ru tta v a d p u n g a d e s p u u d e all riik id e v a 
helisi s a la p ro to k o lle s õ lm im a .
N ii et m u p ro u s tlik u a n a m n e e s i m õ te on ü lla ta v a lt lih tn e :
tu n d k e m rõ õ m u jä rje k o rd s e s t k evad est, n a u tig e m v a lg u s t,
rõ õ m u s ta g e m v a ie ld a m a tu te e d u s a m m u d e üle n ii e h itu s e s ,
te a tris , k a u b a n d u s e s , m a ja n d u s e s ku i ka k u n s tis , k u id s ä i
lita g e m ju b a tä rg a n u d k o d a n ik u ü h is k o n n a id u s id sam a
v a lv s a lt! Ä rg em u n u s ta g e m p im e d a id s ü g a v ik k e , ärgem
u n u s ta g e m ka suve l ja so ojas jä lg id a p a rla m e n d i, b ü ro k ra a 
tia ja v a lits u s e s a la k a v a la id p la a n e , m ä rg a k e m v a ra k u lt,
k u id a s m e id ta h e ta k s e n in a p id i ved a d a või k u id a s m e ile
p ü ü ta k s e te h a p ö ö rd u m a tu t k a h ju . In im e s e d , olge va lv e l!

MATI UNT
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Kui lapsele pakkuda ühepajatoitu ja tordiviilu korraga, valib
too tõenäoliselt tordi. Kui talle pakutakse igaks söögikorraks
torti (tihti m uud rooga kõrvale panem ata), läheb ta lõpuks
usutavasti paksuks ja lodevaks ning hakkab tasapisi
haigeks jääm a, alguses seedeorganid, siis jääb kaltsium i
väheks ja v itam iine ja v a lk e ... Kogu organism ütleb jä r k jä r 
gult üles. Me võim e üsna suure kindlusega väita, et
inim ene, keda toidetakse a in u lt tordi või krõpsude või kom 
m ide või m uu räm psuga, jääb haigeks ja kaua ei ela.
Kahjuks ei päde see vaid füüsise kohta, vaim utoiduga
käib lugu üsna sam am oodi. Eesti ajakirjandus on hää näite
na varnast võtta. Eestlane, riigikodanik, ongi pisut nagu
laps. Tema eest peab hoolitsem a, talle peab andm a nii leiba
kui haridust. Argipäeviti on töötava inim ese ainsaks arves
tatavaks kokkupuutepunktiks m illegi suurem a ja üldisem a
ga Eesti meedia. Juba küm m e aastat järjest pakub kõiksu
gune ajakirjandus eestlasele üha enam räm pstoitu. Kes siis
maias poleks? Lisaks on harjum use jõud teadupärast suur kui sulle räm psu andes pidevalt korratakse, et tegu on
toiduga, jäädki uskum a. Eestlase vaim u seedesüsteem
haigestus juba am m u, tasapisi hakkab toim um a vaim line
surm . Ü hepajatoitu keegi enam seedida ei suuda, suppki
püsib vaevu sees.
199 0 n d a te alguses ilm usid üksikud tabloidid, mis täitsid
ühtlasi nalja- ja seksilehe funktsiooni, keegi ei kippunud
neid väga tõsiselt võtm a, arvestatavaks infoallikaks pidam a.
Tasapisi tekkisid tõsisteski päeva- ja nädalalehtedes naljaja pornoveerud, m is nüüdseks on kadunud laiali tervesse
väljaandesse, läm m atades kõik m uu. Inimesed m uutuvad
ju tuim aks ja tähelepanuvõim etuks, kui igas lehes on uudis,
et m õni ärim ees jäi lõbum ajas vahele või sõitis purjuspäi
väiksele lapsele otsa või pani m õni po liitik paar m iljo n it oma
maja ehitam isesse või toetas m õnda striptiisitari. Ü htpidi ei
tohiks end uuseliidiks pidav kiht ajakirjandusele selletaolist
m aterjali nii kergekäeliselt pakkuda, pisut väärikust võiks
olla; teisalt ei m äletata meil kahe aasta pärast enam , kes,
keda, m iks ja kuidas. A jakirjandusel puudub tegelik kont
rolliv jõud, tem a ainus funktsioon on end lärm akalt m üüa.
Mõned üksikud jõudem onstratsioonid toim uvad teisejär
guliste am etnike, ärimeeste ja koolidirektorite suunas, oligarhilisse struktuuri kuuluvatele tegelastele kanna peale
astuda ei söandata, neist saab pildiga uudise ja lööva
pealkirja, aga siis on parem asi maha matta.
Tarbijal tekivad kaasnähud. Ta hakkabki pidam a sam a
väärseks uudiseks m aailm asõja puhkem ist, olupo liitilisi
jagelem isi ja seda, et kuskil metsas teeb keegi pornofilm i.
Sest need asjad on ju kõik võrdselt ajalehe esikaanel. See,
m is kirjas, on eestlasele ikkagi p ü h a ... Me olem e okupat
siooniaegsest konstruktiivsest kriitikast ja oskusest teksti
läbi näha jõudnud taas XIX sajandisse, kus terve küla istub
ühe ajalehe taga ja im estab, “ mis ilm as im elised lood!” .
Keegi ei ole ju inim esi m õtlem a ärgitanud. See on a jakir
janduses ta u n itu d tegevus. N ii m õnigi artikkel satub
toim etajalt tegijale tagasi, sest see sisaldab üle kahe liit
lause ning analüüsib liia lt asja olem ust, põhjusi ja tagajär
gi. M eedia peab olema visuaalne: parem üks ilus kollane
banaan kui analüüs, kellele see banaan kasulik võiks olla ja
kuidas ta siia sattus. Veel parem , kui m õni trendikas
inim ene kõrval ütleb, et talle väga m eeldib banaan... või et
talle see üldse ei m eeldi. Veel parem - unustage banaan ja
me teem e intervjuu trendika inimesega ja küsim e talt, mida
ta vabal ajal teeb. Ja nim etam e seda nädalavahetuse kul
tuurilisaks.

LEVIST

Aga kui m õtelda, mõttega lugeda eestlane ajakirjanike
enam iku arvates ei oska, siis m illeks talle korralik keelgi?
Mõni üksik hullum eelne leht peab veel eraldi keeletoim eta
jat, goalkeeper jalgpallikom m entaaris on veel väike asi,
ajakirjanduse argikeeles näeb jubedam atki. Ja kust see
keel, “ uue m eedia” keel pärit on? Tänavalt. Tegu ju pätikeelega, kõige ehtsam a tänavapoiste kraaklemisega. Iga
keel on tekkinud m ingi kindla m aailm anägem ise vahen
dam iseks. Pole ka ime, et ajakirjanduse sisse m ahub ära
ju st see elu ja m aailm , mis tem a “ uue" keelega haaratav on.
M inu arvates on asjal kaks põhim õtteliselt võim alikku
lahenduskäiku. M ingit im elist iseparanem ist ja eestlase
loom upärast vaim set ärkam ist ma enam ei looda. Esimene
võim alus on aega ja tööd nõudev rügam ine ajakirjanike
koolitam ise rindel. Tartu ülikool peaks väga hoolega valim a,
keda tulevasi ajakirjanikke koolitam a lasta. Kas nende
inim este arvam usavaldused on kooskõlas Eesti meedia
soovitava arenguga? Kas nad püüavad saavutada sisukust,
kultuurset keelt, arendada üliõpilases m itte võim et näha
löövat ja serveerida seda olulise pähe, vaid oskust näha
o lulist ja kirjutada, rääkida sellest löövalt. Kui a ja kirja ndu
ses tegev inim ene väidab, et ei ole v õim alik inim estele tege
liku lt tähtsatest asjadest põnevalt kirjutada ja seetõttu tuleb
valida m eeliköitev rämps, siis on ta lihtsalt kas andetu või
äärm iselt laisk. Need kriteerium id peaksid kehtim a ü liõ p i
laste valikul: m itte auahnus ja sensatsioonijanu, vaid
loom ulik iha teada saada ning asja parandada. Seega siis
eetikapõhine koolitus ja eetiline meedia. Liialt idealistlik?
Võim atu? H ädavajalik. (Kuigi, sõnal “ eetika” on praegusel
hetkel m ingi võlts m ekk m an.)
Teine, tu n d u va lt kiirem võim alus tekitaks Eestile prob
leeme kõiksugustesse ühendustesse saamisega, kuid olgem
isepäised ja mõelgem oma vaim sele püsim isele. N iisiis:
vaba ajakirjandus ei tähenda seda, et ajakirja nik võib suust
välja ajada m ida ja kuidas tahes. Kui ta seda teeb, siis peab
asjal suur punane silt juures olem a, et tegu on läm isem ise
ja naljaga, m ulliga. Sest vaba ajakirjanduski ei tohi inim est
petta, olgu too siis nii rum al (tollest sam ast meediast idioot
seks ta m bitud) kui tahes. Riigil on siin võim alus sekkuda lit
sentside jagam ise ja toetusprogram m idega, tellides reklaa
mi ja oma sõnum ite avaldam ist a in u lt “ korralikest” leh
tedest. Näiteks, kui linnas on m ingi suurem üritus tulem as,
ilm ub selle kava kõige paremas lehes. Lisaks võiks teha
anlüüsi, et kui ajalehes-ajakirjas ilm unud lugudest, päe
vakajalistest telesaadetest, raadioprogram m idest on m ingil
ajavahem ikul üle poole pseudouudised või mõne küsim use
liiga pealiskaudsed käsitlused või asja esitatakse pätikeeles
või riivab see üldsuse huve (nt. m õnes krim inaalkroonika
saates kom m enteerib saatejuht enesetappu sooritanud
inim ese surnukeha näitavaid pilte irooniliselt ja m õnitavalt;
m eedia k u ltu s ta b kedagi vaid tem a osaluse pärast
pornotööstuses - lehes antakse püsiv kom m entaarinurk
inim esele, kes pidevalt halvustab vaeseid, eestlust kui
kontseptsiooni ja tahab legaliseerida keelatud m õnuaineid
ja tänavarallit), sellisel ju h u l kaotaks m eediakanal, leht,
ajakiri oma litsentsi. Ü hiskonnale kahjulike nähtustega käi
tutakse ju nii. Isegi dem okraatlikes ühiskondades. M uidugi
on see kava pisut utoopiline, sest kui palju jagub meil val
gustatuid, helgeid päid ja akadeem ilisi, aga tu n d likke ja
tähelepanelikke inim esi, kes asja eest vastuda võiksid, kes
suudaksid õigeid otsuseid teha? Ent om eti - isegi lastele
öeldakse, et vabadus ja vastutus käivad käsikäes.

JÜRGEN ROOSTE

VÄLJAS

Kunstialade apartheid
N iisiis estoonlaste palgad. Kõige selle puhul, m ida keegi
teenib välism aal, põhikohast eraldi jne. pole m uidugi kel
lelgi ütlem ist. Aga oma m ajas kehtestatud lisatasud tulevad
mu arusaam ist mööda ikkagi m aksum aksja taskust (spon
sorsum m adest praegu ei räägi). Ja nende puhul tekib küll
küsim us: m iks riik hindab kunstialasid nii erinevalt? Sest
kui ta lubab Estonia ju h tkonnale (nõukogu kui oma esin
daja vahendusel) niisuguseid sum m asid m aksta, siis on
see ju väärtustam ine? Siin pole ju tegem ist turuga, kus h in
nad ise kujunevad. Asi pole Neeme Kuninga ja Paul Mägi

LEVIST VÄLJAS
Inimese õigus ja looduse õigus
(M e rle H a ruo ja k irju tis e p u h u l eelm ises S irbis)
Inim ese õigus inim väärsele sissetulekule on kahtlem ata
inim õigus, nagu on seda tema õigus elule. Inim õigus on
ka õigus puhtale ja hävim ise eest kaitstud keskkonnale.
M illine on nende väidete taust?

sissetuleku suuruses, vaid ülejäänute väik
suses. Ja nende kontrastis. Eesti Draam a
teatri korüfeede, kultuuriväljaannete peatoi
m etajate, suurem ate m uuseum ide direkto
rite ja teiste sisuliselt riigi palgal kunstnike ja
kultuuritöötajate kuusissetulek oma põhitöö
kohalt on tuhat-paar üles või alla küm m et
tuhandet. Mu meelest oleks kultuurne arves
tada üldist m õõtkava - seda elu, m illes
praegu veel paraku elame.

M IH K E L M U TT

Planeet Maa suudab loodust taastootvalt ülal
pidada kuni pool m ilja rd it inim est (akad.
Juhan Ross, N. Tim ofejev-Ressovski, akad.
N. M oissejev). Aastal 2 0 0 2 on Maal üle
kuue ja poole m iljardi inim ese. Mis tähendus
on ülaltoodud inim õigustel selles kontekstis?

T IIT KÄRNER

MMM

“Reaalsuse” vastu
Uue meedia mõte
On juba am m u ette nähtud, et uuel meedial m ingit sisu ega
m õtet olla ei saa. Kõigepealt tegi seda M cLuhan (“ m eedium on
sõnum "), siis Baudrillard (“tähenduse im plosioon meedias” ),
seejärel "võttis sõna” tegelikkus ise, kus sõnapaar “ uus mee
d ia” lihtsalt uut m eedium i (internetti) tähistam a hakkas.
M inu käsitluses ei tähista uus meedia siiski m itte - või
vähem asti m itte a in u lt - meedia liiki, vaid sisu. Nõuan seega
sisu poolest uut m eediat. U ut ses mõttes, et ta poleks risus
tatud juba olem asolevatest “ reaalsust” produtseerivatest koodi
dest. Teatavasti on reaalsus tänapäeval tervenisti meedia pro
dutseeritud, st. reaalne saabki põhim õtteliselt olla vaid see,
m ida meedia selleks nim etab (see on seesama, m ida Baud
rillard nim etab hüperreaalsuseks). N iisiis reaalsus (või hüperreaalsus B audrillard” i term inoloogiat kasutades) on produt
seeritud kindlate koodide poolt, m ille hulka eelkõige kuuluvad
“ usaldusväärsust” ja “õiget s tiili” indutseerivad koodid. Tekst
(telesaade, foto, artikkel jne.), mis neile koodidele ei vasta, ei
oma “ reaalsusega” enam m in git sidet. Seega elam e olukorras,
kus need (sim ulatsiooni-) koodid reaalsuse üle tä ie liku lt ja
absoluutselt valitsevad ning reaalsuse täielikku kaotsim inekut
on tõesti põhjust karta.

Reaalsus
See iseenesest pole probleem . Võibolla on see isegi parata
m atu. Kui reaalsus on vahendatud, pole see enam reaalsus ja
sellest saabki suhu jääda a in u lt vahenduse m etalne (või kum 
m ine või ükskõik m illine) maitse, m ida sestpeale “ reaalsuse”
indikaatoriks loetakse. Probleem on selles, m issugune see
m aitse on, ja konkreetsem alt selles, et see on kogu aeg ühe
sugune, sest on ühtede ja sam ade koodide töö poolt produt
seeritud. Olemasolevate koodide eesm ärk on end lõputult
taastoota ja säilitada, ja - ehkki neil kusagil võibolla veel räba
latena hõjuva reaalsusega vähim atki pistm ist p o le - o n kodeerim isprotsessi inerts sedavõrd suur, et m istahes m uutus näib
peaaegu võim atu. Seega tuleb m uutus kodeerim ises vägivald
selt (st. kunstlikult, võibolla isegi perioodiliselt ja pidevalt) esile
kutsuda, m illest ka m inu järjekindel nõudm ine uue, st. teisiti
kodeeriva meedia järele.
Kõige laiem alt võttes tuleb tänapäeva m eediat süüdistada
kahes fundam entaalses vales. Esimene on see, et ta väidab
end kajastavat reaalsust - kuid see, nagu juba öeldud, on veel
väike probleem . Hullem on see, et see “ reaalsus” (st. selle
tekitam ise koodid) peavad meedias kogu aeg ühesugused
olem a. Psühholoogiliselt on see mõistetav: kui seost meedia ja
reaalsuse vahel (ega isegi viim ase olem asolu ennast) enam
kuidagi v õ im a lik tuvastada pole, m ille m uu kui koodide m u u 
tum atusega siis edasi anda m õtet meedia ning (ühtse ja jaga
m atu) reaalsuse kooskõlast?
Kui näiteks vaadata reportaaže m ingist traagilisest sünd
musest, siis on need kõik põhim õtteliselt ühesugused. Kindlad
invariandid kehtivad ka kõigi teiste sõnum itüüpide puhul.
Praegu on võibolla juba võim atu öelda, m is algselt just täpselt
selliste koodide kasutuselevõtu tingis, kuid nüüd kasutatakse
neid juba a in ult kasvõi protsessi tohutu inertsi tõttu, nt. sel
leks, et auditoorium üleüldse saaks aru, mis laadi sünd
musega neil tegu on, ja seega "õigesti” reageeriks (“ õige”
reaktsioon, selle stilistine disain nt. “õigete” tunderõhkude ase
tam ine) ja usutavuse disain, on m uidugi järjekordselt sim ulatsioonikoodide produtseeritud).

Tragöödia
Kuidas täpsem alt to im ib traagilise sündm use lavastam ine
meedias (nn. reportaaž)? Seda juh iva d m itm esugused eri
tüüp i koodid, kuid et m eediam üügi kategooriate seisukohalt
on meil siin tegu eelkõige “em otsionaalse sündm usega” , peab
auditoorium sellest ka sedaviisi aru saama. Vaatlemegi kõige
pealt em otsiooni ju h tim ist.
Emotsiooni kodeerim ine to im ub sel puhul tavaliselt jä rg m i
selt: kõigepealt tohutu ulgum ine, et “ m idagi sellist üleüldse
juhtud a võis” (auditoorium i ülespiitsutam ine), seejärel m õtte
tu ringitram pim ine ja sajatam ine (näidata, et tegu on m illegi
olulisega, sam as em otsiooni alal hoides, soovitavalt suurenda
des) ning lõpuks süüdlase (m illeks "reaalsuse” sim ulatsioonikoodi kohaselt ei tohi kunagi olla ohver ise) otsim ine ja
leidm ine, (auditoorium i) em otsiooni kanaliseerim ine. M eedias
on need iga "reaalse” tragöödia vältim a tud em otsionaalsed
kulissid. Sellele lisanduvad faktuaalsed ja stilistilised rekvi
siidid - koodid, m illega juhitakse "usaldusväärsust” ja “õiget
s tiili” . “ Õiget s tiili” ja “ usaldusväärsust” ju h tivad koodid on
ühiskonnas tegelikult palju olulisem ad ja universaalsem ad,
sest kehtivad täiel määral ka nt. teaduses jm s. eluvaldkon
dades, kusjuures igal pool on need om avahel tä ie liku lt läbi
põim unud, nii et “ usaldusväärsust” pole enam võim alik
lahutada “ õigest s tiilis t” ja vastupidi.
Meedias näeb “õige s tiil” ette sõnastuse prim itiivsust (m is

Patu haardes

peab ühtlasi tagasi tõm bam a em otsionaalsust, sest “ em otsio
naalsus” - ehkki see on auditoorium i osalusm äära ja sam astusvõim e tõstm iseks hädavajalik - suurendab iseenesest alati
sündm use “fiktsionaalsust” , vähendades seega selle "usal
dusväärsust” , ning peab seetõttu olema kontrollitav). “ Usal
dusväärsust” saab ju htida nii detailide pildum ise, õige stiili (nt.
fraseering "d e ta ilid e p ild u m in e " tä h is tu b a u to m a a tse lt
“ ebausaldusväärsena” ), üsna tühisel määral ilm selt loogika
avaldum ise, ja sageli ekspertide kaudu, kusjuures viim ased
esinevad alati vaid m ärkidena - st. pole vähim atki tähtsust,
m ida ja kas nad ütlevad, kas nad ka tegelikult eksperdid (või
isegi olemas) on, vaid lihtsalt see, et neile tuginem isest
m ingeid m ärke antakse.
Need on tragöödia koodid, st. viis, kuidas meedia teatud
tüüpi sündm usi kajastab. Nagu me näeme, täidavad need
koodid antud ju h u l eelkõige kaht eesm ärki: a) suurendada
auditoorium i osalusm äära - see on sim ulatsiooni “ ehtsuse”
m õõdupuu ja b) auditoorium i m õjutada (sim ulatsiooni “edu
kuse” m õõdupuu). S im ulatsiooni, antud näites m is tahes aja
kirjandusliku sündm use, “ edukus” ja “ ehtsus” on tagatud tea
tud koodide toim im ise poolt, m ille üle valvavad ühelt poolt
sim ulatsioonikonsensus (“ kas see vastab antud sim ulatsiooni
keskm ise produkti stilistika/usaldusväärsuse (jne.) tingim uste
le?” ) ja teiselt poolt kõikvõim alikud toim etajad, kes ain u isiku 
lisest (ehkki sisuliselt ikkagi sim ulatsioonikonsensuse poolt
halvatuna) tekstide olem use ja edastuse üle otsustavad. M in 
gis ühes sim ulaakrum is - või valdkonnas, kus on kasutusel
a in u lt üks sim ulaakrum (nagu praegu kogu m eedias - või
“tegelikkuses” - need kaks on eristam atud, ehkki täpsem alt
öeldes on teine esimese produkt), - tekib alati m ingi konsensuskese, koodide paratam atu ja vaesestav ühtlustum ine.
"R eaalsust” produtseeritakse kahte tüüpi koodide, peegel
dus- ja kontrollkoodide poolt. Peegelduskood seob kirjelduses
kujutatava sisu sim ulatsiooniga. Kontrollkood kontrollib, et
kusagil (stiilis, teem avalikus jne.) ei esineks m idagi lubam atut,
võõrast, üldisse sim ulatsiooni m ittekuuluvat. M õlem ad sekku
vad meedias mõistagi juba teem avalikul, sest on terve hulk
teem asid (kõigist võim alikest um bes 9 9 ,9 9 .. % ), mida mee
dia p õ h im õtteliselt ei kajasta (tõenäoliselt seetõttu, et olem as
olevate koodide alusel see “ usutavana” v õim alik pole) - m itte
sellepärast, et nende järele puuduks nõudlus (ehkki ka seda,
sest nõudlus a in u lt harjum usel põhinebki), vaid seetõttu, et
nende jaoks puudub kood või halvem al ju h u l isegi keel,
sõnavara, gram m atika, üldisem alt: vahendid. Kokkuvõttes on
meedia tööks tänapäeval tohutu lamestamine, ja selle lamestustöö produkti pakkum ine “ reaalsuse” pähe.

Programm
“ Reaalsuse” (konsensusm udeli) hävitam iseks tuleb koode
m uuta. Juba see, et selline hävitustöö põhim õtteliselt v õim alik
on, peaks näitam a, et tegu pole m itte reaalsuse, vaid hüperreaalsusega. Hüperreaalsus: “ reaalsus” , mis on kogetav pide
valt, kõikjal ja kadudeta, sest erinevalt tavalisest reaalsusest
ladestub ta lõputult sünkroonse korduse kihtidena. Tema segm endid korduvad ja ladestuvad ajas ja ruum is. Näiteks pole
m ingit vahet superm arketil siin ja seal, siis ja praegu, sest selle
kood/m udel on tuhandekordselt paljundatud ja kättesaadav nii
ajas kui ruum is, kus seda saab sinna ja tänna, edasi ja tagasi
kerida nagu turvakaam era linti, ilm a et üldm ulje ja settlng sel
lest suurem at m uutuks. Täpselt sama, ja veel palju selgem ini,
puudutab internetti.
Uue meedia program m peaks täitm a kaht eesm ärki. Esiteks
purustada sim ulaakrum i konspiratiivne ühtsus - reaalsus pole
(ega ole kunagi olnud) ühtne. Ü hine “ reaalsus” on meedia
sim ulatsioonikonsensuse sünonüüm . Teiseks tekitada suvali
sel hulgal erinevad avalikke ja jälgitavaid sim ulaakrum e, m il
les erinevad koodid viivad erinevate produktideni (olgu siis
“ reaalsuste” või ükskõik m illeni).
Reaalsuse kajastuse võim atuse tu nnistam ine või suvalise
hulga erinevate reaalsuseproduktsiooni koodide töö (m is teeb
um bes sama välja) on parem kui m ingi ühe, absoluutselt
suvalise, võltsivatel ja varja(ta)vatel koodidel põhineva sim u 
latsioonikonsensuse “ reaalsus” . P iltliku lt öeldes pole praegu
vahet, kus ajakirja ju h tk iri lõpeb ja “ propaan-butaan” -auto
paak algab, sest see kõik on vahendatud ühe ja sama sim u
latsioonikonsensuse poolt, nagu B a udrillard’gi (ligikaudu)
väidab. Kuid erinevalt tem ast arvan ma, et reaalsust on kuida
gi (tunnetuslikult, või m ingite loogiliste valem ite kaudu) veel
võim alik tuletada, et see pole pääsm atult kadunud. Kuid sel
leks, et seda üleüldse tegema hakataks (ja et tekitada vajadus
selle järele), tuleb esm alt luua sim ulatsioonikonsensuse kõr
vale alternatiivseid sim ulaakrum e, mis “ reaalsusi” paljundades
üksteist vastastikku paljastaksid.

ERKKI LUUK

Andrei Tarkovski h ilju tine postuum ne
tähtpäev tõi elevust vene telekanalite
kultuuriprogram m idesse, dokfilm e ja saateid geeniuse
elust sadas robinal. Nüüd m õistavad teda Venemaal kõik,
nüüd ei lõpe kiidu lau lud talle. Ühes saates kõneldi rööbiti
Tarkovskist ja Paradžanovist. M ind on nende kahe nii
erineva fig u u ri a n d u n u d sõprus am m u h u v ita n u d .
Telekanalis jahvatati m uidugi peam iselt meeste voorustest
ja kannatustest, ent m ulle näib, et m ehi ühendas
peam iselt - Patt.
H äm m astav ju , et Tarkovski, kinnine ja egoistlik tüüp,
kes ei tunnistanud pühendunud sõprust, kiindus äkki
pidurdam atu lt ekstravertsesse, lobisevasse, edevasse, fa n 
taseerivasse ja valetavasse Paradžänövisse. N a tuurilt olid
nad antipoodid. Juba päritolu karjuvalt erinev. Tarkovski
tuntud esteedist poeedi perest, Paradžanovi isa oli aga
Tbilisi kaubaarm eenlane, kom isjonipoekese juhataja, kelle
sõnavara piirdus ostan-m üün-vahetan leksikaga. Tarkovs
ki oli haardelise lugemusega haritlane, Paradžanov ei
lugenud üldse. Vassili Katajan m äletab, et Paradžanovi,
rahvusvaheliselt tunnustatud režissööri Kiievi koduraa
m atukogu koosnes kahest köitest: Kornei Tšukovski räbal
dunud lasteraam atust “ Pese ennast sa” ja John U pdike’i
ingliskeelsest “ K entaurist” , U pdike'i enda kingitusest,
m illest aga Paradžanov sõnakestki ei m õistnud.
Tarkovski oli süvenev, pretensioonikalt filosoofiline,
väheproduktiivne, p iin lik u lt stiilip ü ü d lik . Paradžanov aga
ei teadnud, m is värk on kitš, ta realiseeris end iga hetk, lõi
prim itiivseid kollaaže ettejuhtunud esemeist, joonistas,
kaunistas, dekoreeris, teatraliseeris ja nägi ise oma
kostüüm ides välja nagu kakaduu. Ka seksuaalelu oli neil
vastandlik, T arkovski' selge hetero, kes doseeris täpselt
oma suhteid, Paradžanov oli aga m uretu biseksuaal, erotom aan, kes ei jätnud kasutam ata ainsatki arm uvõim alust,
ükskõik kas ette sattus mees või naine, nooruk või vana
m utt. Just siit hakatus Paradžanovi Kolgata, tem a Patt. Ta
m õisteti hom oseksuaalsuse eest viieks aastaks nõukogu
likku vangilaagrisse. Tollases vanglahierarhias oli pederast
aga autom aatselt räpane paaria. Ma ei kahtle, et m ehest
tehti seal põrgus homohoor, suhuvõtja ning pärakuori. Ta
ise k irju ta s end ü m b rits e v a te s t k rim in a a lid e s t: "...
Tõprakari, pidalitõbised, tätoveeritud rõvelõuad. Kohutav!
M ina olen siin jätis, sest ei taipa žargooni ega m änguree
gleid./— / Ma ei ole M ow gli, et õppida selgeks džunglikeel.” Tegelikult sai ta sealse keele selgeks küll, tegi, mida
nõuti.
Tarkovski Patt oli teist liiki. Poisikesena oli ta piinavalt
läbi elanud isakaotuse, hiljem lahkas ta seda valulevalt ja
etteheitvalt film is “ Peegel” . Seesugused kannatused peak
sid andm a ju õpetuse kogu eluks. Ent täiskasvanud
m ehena kordas Andrei Tarkovski oma isa Arseni valusat
sam m u, ka tem a jättis oma esimese naise ja poja saatuse
hoolde. Ehkki teadis kogem usliku detailsusega, m is
to im u b hüljatud poisi hinges. Oli see maso või sadomaso?
Oli see kinnitus, et Patt on pärandatav, vältim atu? Suureks
Jum alaotsijaks peetava režissööri hinges pesitses saatan
likke sugem eid. Julm ust. Meenutagem võikaid loom apiinam isstseene film is t “Andrei R ubljov” : põlevad veised,
üksteisele kõrri kargavad näljutatud koerad, agoonias vap
puvad hobused. Kasutan siin vene filosoofi Igor Jevlam pijevi kirjeldust ühe seesuguse episoodi kohta: “ Edasi
järgneb jube fragm ent, kus hobune kukub trepilt, m urrab
jalad, viskleb kram pides, püüab pöörata, ajada end purus
tatud jalgadele, variseb taas küljeli ja sureb lõpuks, läbitorgatuna m ööduva tatarlase odast.” Jevlam pijev leiab nen
dele jõhkrustele kunstilisi õigustusi, ent m inu meelest on
loom apiinajast kunstnik värdjas. Olgu ta kunstipüüdlused
nii pühad ja prohvetlikud kui tahes. (M uide, Jevlam pijevi
raam at “Andrei Tarkovski kunstiline filosoofia” on Tallinna
raam atupoodides veel liikvel).
Tarkovski ja Paradžanov kasutasid hulganisti kattuvaid
kujundeid, ent Tarkovski filosoofiline maagia lahkneb
Paradžanovi spontaansest süm bolism ist, defektiivsest nai
v is m is t sam avõrd nagu nad inim e ste n a g i erinesid.
Tarkovski kohta annab kõnelda palju tarku sõnu. H iilivast
Apokalüpsisest tem a film ides, katkenud m aailm aharm ooniast, vabadusejanust. “ N ostalgias” kinnitatakse: “ Te kõik
kõnelete vabadusest, aga kui vabadus teile anda, siis te ei
tea, m ida sellega peale hakata.” Tegelikult tähendas
vabadus Tarkovskile vabanem ist Patust. Seda ei suutnud
surm ani ei Paradžanov ega Tarkovski. Surma valis Jum al
meeste jaoks aga ühesuguse: kopsuvähi. See tähendas läm bum ist. Jum ala valik oli ju lm . Kuid eks ole tem agi ju
režissöör, surm on Jum alagi käes ju üksnes kujund.

VAAPO VAHER

(Järg lk. 2 0 .)
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Kes on Olev Remsu?
Olev Remsu, Kevad Hiinas.
Tallinn 2 00 2 . 262 lk.

Järgnev lugu oleks jäänud ilm um ata, kui
Remsu poleks oma kirjutises “ Labastavad
m allid petavad" (Postimees 22 . III 2 0 0 2 ) m it
meid naljakaid asju väitnud. Kõigepealt võib
sealt lugeda, nagu oleksim e M ärt Läänem etsaga om a kunagises arvustuses tem a jä rje ju t
tude kohta (“A juloputus H iina m oodi” , Pos
tim ees 2 8 . VIII 1 9 9 9 ) teda süüdistanud
“ H iina luure kasuks töötam ises” . No nii lolliks
ma H iina luuret küll ei pea. Olen kindel, et see
on tota lita risti iku riigi õlitatud KGB-kooliga
m asinavärk, kes oskab kaastöötajaid valida.
Kuid sealsam as kirjutab Remsu, et too ar
vustus oli “ asja tu n dm a tu” ja “ otsekui riigipro
kurör Võšinski süüdistuskõnest maha k irju 
tatud veidrus” , m illele ta vastam ata jättis. Ka
see on tõest kaugel.
Vastuseks on Remsu kiri 12. jaanuarist
2 0 0 1 , m illes ta palub m ul olla om a jä rje ju t
tude toim etaja, kui need raam atuna ilm uvad.
Jäin nõusse ning sama aasta veebruari keskel
(aeg on m ul üsna täpselt meeles, sest samal
ajal korraldasin Tallinnas Esindam ata Rah
vaste O rganisatsiooni VI peaassam blee) koh
tusin nii Remsu kui ka kirjastaja, Eesti Keele
Sihtasutuse direktori Toomas Väljatagaga.
Pooled jõudsid, nagu öeldakse, kokku
leppele. M inu nõudeks oli, et võin teha paran
dusi nii palju kui tahan ja ka järelsõna k irju 
tada.
Parandasingi nii need vead, m illele viitas
too “ asjatundm atu arvustus” , kui ka m uidki
ja viskasin vahtu välja, tänu m illele käsikiri
oluliselt lühenes. Lisasin ka üht-teist m inu
arvates o lu lis t, näiteks viite id fa lu n g o n g i
tagakiusam isele (lk. 5 4 ja 7 9 ), viim asele keis
rile Pu Yile osaks saanud ajuloputusele (lk.
7 3 ) ning Tiibeti kultuuri hävitam isele (lk. 76 ).
Kahjuks pild ia llkirju m ulle ei näidatud,
praegu näen, et m itm ed neist on väga n alja
kad, näiteks see, kuidas Remsu peab siniseid
hõlste kandvaid rahvatantsijaid laam adeks,
kes tantsudega m editatsiooni õpetavat.
Tundub, et Remsu jäi mu tööga rahule,
sest proteste ma ei kuulnud ega näinud, pea
legi kinkis ta m ulle alles 16. m ärtsil eksem p
lari pühendusega: Linnartile, toim etajale. Tõ
si, järelsõna jäi ilm um ata, mis oli meie kokku
leppe rikkum ine, kuid kuidas m õista tema
süüdistusi? Leidsin, et nüüd ei jäägi m uud
üle, kui too järelsõnaks m õeldud 2 0 0 1 . aasta
kirjutis avaldada. Lisasin vaid lehekülgede
num breid raam atust.

Mitu Hiinat
Olev Remsu reisiraam atut oli päris huvitav
lugeda ja toim etada. Esiteks oskab ta ilusalt
kirjeldada loodust ja hooneid, mis näitab tem a
vaatlusoskust. Teiseks suudab ta elavalt näi
data in im e si nende igapäevaaskeldustes.
Nendes aspektides on Remsu ikka Remsu ja
tore, et ta ei püüa ennast uuele lainele seada.
Need leheküljed ei nõua ka erilist toim etam ist,
isegi m itte siis, kui m inu m älus pildid m õneti
teistsugusena on säilinud . Sest olen ka ise
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H iina Rahvavabariigis v iibinud ja m itte ju s t
vähe: kuuel korral kokku üle nelja kuu.
Kuid veel enne seda olen H iinat uurinud ja
p ü ü d n u d ka tekstidega sügavuti m in n a ,
tõlkides eesti keelde Lao-zi ja Konfutsiuse.
Hiina kultuuri olen ma alati kõrgelt hinnanud
ja, pidades seda praegugi in im ku ltu u ri üheks
säravam aks kalliskiviks, kavatsen tööd selles
suunas jätkata.
Seetõttu oli Remsut toim etades m eeldiv
märgata, et ka tem a hindab selle suure rahva
su urt kultuuri ja püüab oma esm am uljeid
eesti rahvale edasi anda. Temalt kui literaadilt
ei saa nõuda, et ta enne kohalkäim ist asjaga
päris süvitsi tutvuks. See seletab ka käsikirja
apse, m illest enam ik õnnestus toim etam istöö
käigus kõrvaldada. (H uvilisel on võim alus tu t
vuda ka toim etam iseelse versiooniga, m ille
esim ene osa ilm us järjejutuna 1 9 9 9 . aasta
ju u n is -ju u lis Postimehes ja teine osa 2 0 0 0 .
aasta sügisel Maalehes.)
Kuid sellel reisiraam atul on üks aspekt,
m ida võib hinnata m itm eti, sõltuvalt m itte n ii
võrd esteetilistest ja kultuurilistest, kuivõrd
neist väljapoole jäävatest kriteerium idest. N äi
teks soveti asjam eestele m eeldisid väga
3 0ndate l aastatel Nõukogude Liitu külastanud
Lääne kirjam eeste (eestlastest kuulusid nende
sekka näiteks Aleksander Antson ja Rudolf
Sirge) ülestähendused, kes vaim ustusid to h u 
tutest m uudatustest N õukogudem aal, töös
tuse torm ilisest arengust, gigantsetest ehitus
test, rahva elujärje paranem isest, sotsiaalsest
õ iglusest, tõ e lise st d e m o k ra a tia s t, S ta lin i
inim likkusest, vene rahvale om asest kolle kti
vism ist ja paljust m uust.
Me võim e praegu selle üle naerda, kuid
peaksim e om eti küsim a, mis pani neid nõnda
kirjutam a? Tõepoolest: mis? Kas nad tõesti ei
näinud m iljonite kannatusi, terrorit m itte üks
nes küm nete väikerahvaste, vaid ka vene rah
va enese kallal, karistussüsteem i erakordset
brutaalsust... Küsim e ka, m iks paljud 5 0 n d a tel, 60ndatel ja hiljem gi Eestis käinud Lääne
reisim ehed arvasid, et viibivad Venemaal? Kas
oli selle taga m ingi personaalne või im perso
naalne kuri tahe või püüd om akasu poole? Või
oli põhjuseks kogenem atu kaunishinge lih tla 
bane naiivsus?
Paistab, et paljudel ju h tudel oli tegem ist
tolle viim asega ja m ulle tundub, et ju s t n iisu
gust naiivsust kohtam e ka Remsu reisikirjel
duses ning see annab raam atule erakordselt
võluva m õõtm e. Ma lugejana om am oodi nau
tisin seda, kuid toim etajana ja ka inim esena ei
saa siiski paljuga nõustuda. Sellepärast esitan
ka oma seisukohad.
Nagu juba kirjutasin, hindan üliväga hiina
kultuuri, kuid kahjuks ei saa kuidagi väita, et
see oli viim ase kolm e või nelja tuhande aasta
vältel enam alt ja o lt esikohal kogu m aailm a
ulatuses (lk. 1 1 -1 2 ). Kuhu jäävad vanaaja
algusperioodi Egiptus, Lähis-lda, M esopotaamia ja Induse kultuur ning hilisem ad India,
Iraan ja Kreeka, kuhu veel hilisem Araabia
m aailm ? M inu arvates astus H iina kõrgkultuu
ride sekka suhteliselt hilja, nii um bes Konfut
siuse päevil, ja periood, m il see tõesti m aail
ma ulatuses dom ineeris (VIII - XII sajand),
langeb Tangi ja Songi ajastusse. Remsu m ai
nib õigusega, et um bes viissada aastat tagasi
algas Euroopa esiletõus, m ille käigus H iina
areng jäi oluliselt m aha, kuid olgu siingi vahe
m ärkusena öeldud, et ju s t viim astel sajanditel
on rajatud need hiilgavad suurejoonelised los
sid ja m uud m älestusm ärgid, m ida ta vaim us
tu n u lt kirjeldab.
Eelöeldu kuulub küll niisuguste arvam uste
hulka, m ida tavaliselt lahendatakse teaduslike
vaidluste käigus. N üüd aga lähem e palju olu 
lisem ate küsim uste juurde. Jutt tuleb lä h im i
neviku ja tänapäeva H iinast ehk sellest, m ida
nim etatakse Hiina Rahvavabariigiks.
Kuigi meil siin Eestis ja m itm el pool m u ja l
gi e elistatakse toda p o liitilis t m o o d u stist
nim etada lihtsalt H iinaks, tuleb arvestada, et
selle süsteem i kandjad, kes kuuluvad Hiina
Kom m unistlikusse Parteisse, ei unusta kunagi

täpselt m ainim ata, et tegem ist on Rahva
vabariigiga, m ille 50. aastapäeva nad paar
aastat tagasi suurejooneliselt tähistasid. Nad
ei unusta ka kunagi, et nende partei on kom 
m u n istlik ja et nad ise on kom m unistid, nagu
nende esindaja 2 0 0 0 . aasta lõpul Vene kom 
partei kongressil kuulutas, kutsudes oma
kolleege taastam a kom m unistide ülem võim u
Ida-Euroopas.
Seepärast on naiivne arvata, et nad on var
jatud konfutsianistid (lk. 5 3 ) ja et partei nim e
tus m uudetakse varsti näiteks Arenguparteiks
(lk. 9 6 ). Hoopis vastupidi, konfutsianistid on
kom m unistide all saanud kannatada palju
rohkem kui taoistid, budistid ja kristlased.
Miks? Tundub, et too seltsim eeskond, kes toe
tub im porditud m arksistlikule ideoloogiale,
tegelikult vihkab oma rahvast ja oma kultuuri,
m ille põhikandjaks on olnud konfutsianism .
M uidugi on aga konfutsianism jätnud hiina
rahvale nii sügava jälje, et isegi kom m unistid
on euroopalikule rõivastusele vaatam ata oma
käitum ises tahes-tahtm ata selle m õju all, m il
lega eksitavadki lihtsam eelseid eurooplasi.
Nagu Nõukogude kom m unistidele, on ka
H iina kom m unistid ele etaloniks Am eerika.
Nagu Nõukogude Liit lootis peagi USAst m öö
duda (ja mõnes asjas mõneks ajaks m ööduski, nagu näiteks kosmose alistam ises), nii
loodetakse praegu ka H iinas (lk. 1 3 -1 4 ), kuigi
m illeski olulises ei ole veel eriti silm a paistud.
Sellest siis pilvelõhkujate ehitam ise buum .
Tuletaksin siinkohal meelde, et väga arenenud
Euroopa maad, m is oleksid juba am m u suut
nud m aailm a kõrgem aid hooneid ehitada kui
palju tahes, eelistavad ehitustegevuses jääda
inim likesse mõõdetesse, ja ka Jaapan, mis
vahepeal tõesti kõrgustesse pürgis, on
hakanud maa peale tagasi tulem a. Miks? Sest
pilvelõhkujad on lastehaigus, m ida põdesid
esimesena am eeriklased, kes nüüd sam uti
eelistavad peaaegu et m aapinnal elada.
M uidugi ei ole pilvelõhkujad riigi m ajan
duse edukuse näitaja. Eesti on rahvuslikult
koguproduktilt inim ese kohta H iina Rahva
vabariigist kaugelt ees. Ka Venemaal, m ille
Remsu naiivselt arvab peaaegu m ittearvesta
tavate riikide hulka, on see näitaja kõrgem
ning Vene kõrgtehnoloogia ja sõjatööstus on
praegugi H iinas hinnas, sest seal ei ole peale
põllum ajanduse ja kergetööstuse eriti m idagi
m uud ning needki annavad suures osas eba
kvaliteetset toodangut. Kuid oletam e, et USAst
jõutakse kuidagim oodi ette (kui seal tõesti
aastaküm netepikkune langus peaks tulem a).
Kuhu jä ä b aga Jaapan, üks praegusest
kolm est m ajanduslikust suurvõim ust, m ille
osast m aailm as ja saavutustest Remsu m il
legipärast eriti ju ttu ei tee?
Naiivsus on ka arvam us, et H iina RV teed
(m uidugi autoteed, sest joogiteed on tõesti
suurepärased) on vaata et m aailm a parim ad
(lk. 3 2 ). Pekingi lennujaam ast linna viiv tee
(m ida Remsu eriti kiidab) pole sugugi halb,
kuid jääb kaugelt maha sellele, m is asub
Frankfurdi või Narita juures. Samuti on m eel
div Pekingist H iina m üüri juurde viiv rajatis,
kuid see ei ole võrreldavgi näiteks Alpi või
Jaapani kiirteedega. M uidugi, totalitaarvõim
suudab k o h a tis t im e t teha, arvestam ata
m ajanduslikku otstarbekust. Olen sõitnud m itmerealistel teedel (näiteks S h e n y a n g - Dalian
ja Qufu - Jinan, m ille sileduse sean küll
kahtluse alla), kuid kus vajadust erilise laiuse
järele ei näinud, sest kilom eetri peale tuli
parim al ju h u l vastu vaid kaks-kolm autot.
M uidugi, siinkohal võidakse vastu väita, et
m õeldakse ettenägelikult tuleviku peale. Kuid
tee laguneb ka siis, kui seda ei kasutata, ning
seepärast norm aalsed riigid ei saa niisugust
luksust endale lubada.
Selle kõige peale tulevad kurvad m õtted,
m is oleks H iina siis, kui kom m unistid ei oleks
tänu N õukogude Liidu abile võim ule tulnud.
Vastust ei tule eriti kaugelt otsida, sest endine
vaene ja m ahajäänud provints Taiwan on hea
näide tõelistest edusam m udest.
Kuid m iks peatuda nii palju tehnilise pro

gressi või selle pidurdatuse juures? Tõeliselt
jube on, et H iina RVs valitseb praegugi ju lm
p unane te rro rire žiim kü m n e te tu h a n d e te
meelsusvangide ja tihti sadade avalike hukka
mistega päevas, ning näiteks Am nesty Internationali hinnangul kuulub see riik in im õ i
guste järgim ise seisukohalt nim ekirja lõppu.
Siinkohal soovitaksin lugeda H iina osa raa
m atust “ K om m unism i m ust raam at” (Varrak,
2 0 0 0 ). H iljuti ilm us väga asjalik raam at Hiina
m a ffia g ru p p id e s t ehk tria a d id e s t, M a rtin
B o othi,
“ D ra a k o n is ü n d ik a a d id ” (Varrak,
2 0 0 1 ). Selle viim ane peatükk “ Vanad keisrid,
uued keisririigid” (lk. 4 2 8 - 4 4 8 ) annab hea
ülevaate kuritegevuse, prostitutsiooni, kor
ruptsiooni ja m uude pahede voham isest prae
guses H iina Rahvavabariigis ehk teiste sõna
dega, näitab seda, m ida Remsu ei osanud
tähele panna.
Huvitaval kom bel kaldub Remsu pigem
taunim a Lääne inim õiguslasi ja seab kahtluse
alla isegi dem okraatia vajalikkuse H iinas, ülis
tades hiinlaste kalduvust kollektivism ile (lk.
10 0 , 2 0 7 ja m ujalgi). Õnneks siiski hiinlased
ja eriti selle rahva ärksam osa ei ole kunagi
kollektiivkarjana sam m unud võim u, praegu
siis kom m unistide sabas, vaid on ajaloo vältel
rakendanud erinevaid vastupanuvorm e m äs
sudest ja ülestõusudest salaühinguteni, mida
on alati olnud ja on ka praegu igas külas ja
linnas, nii et Falungong, kuigi m assiliikum ine,
ei ole erand. Vaid terror suudab seda riiki ü h t
sena hoida, m itte aga hiinlaste ja ikestatud
rahvaste kiind um us Pekingist lähtuvatesse
juhtnööridesse.
Kui hiinlastega asustatud aladel ja am etliku
giidi ju h tim ise l on kogenem atul kirjanikul ter
rorit võibolla tõesti raske märgata, siis IdaTurkestanis ei tohiks otse genotsiidini ulatuv
vägivald isegi naiivsele silm apaarile nägemata
jääda. Aga vist siiski jääb, sest Remsu peab
seda ala põliseks H iina territoorium iks, IdaH iinaks või Loode-Hiinaks ( lk .1 6 2 -1 6 3 ), kus
erinevad rahvad elavad vennalikus sõpruses,
nagu m õne arvates nad elasid ka endises
Nõukogude Liidus. Veelgi enam , ta imestab
Ü rüm chis, m ida peab põlishiina ja m itte
annekteeritud uiguuri linnaks, et sealsed
kaubavenelased ajavad segi Eesti ja Läti
pealinna (lk. 170). Selle kohta öeldakse: ei
näe palki enda silm as...
Tegelikult on Ida-Turkestani tü rg iso o st
põlisrahval uiguuridel olnud riiklus vähem alt
VI sajandist. Tõsi, vallutajad (hiinlaste kõrval
ei tohiks unustada ka m ongoleid) on seda kor
duvalt püüdnud hävitada, om ariiklus on aga
ikka taastunud, viim ati 30ndatel aastatel IdaTurkestani Vabariigi nim e all, m ille H iina kom 
m unistid okupeerisid ja annekteerisid 1 9 4 9 .
aastal.
Remsu eelistab Ida-Turkestani asem el
kasutada hiinakeelset toponüüm i Xinjiang.
Tõlkes eesti keelde tähendab see Uus Ala, mis
ju ise viitab asjaolule, et tegem ist ei ole Hiina
põlise valdusega. Tõepoolest, too nim etus tuli
kasutusele alles VIII sajandil siis, kui IdaTurkestan fa ktiliselt esim est korda (tõsi, varem
oli siin-seal ajutisi tugipunkte olnud) liideti
H iinaga ning, olgu m uuseas öeldud, seda ei
teinud m itte hiinlased ise, vaid m andžud, kes
tollal valitsesid ka hiinlaste üle.
N im etus Turkestan (õigem ini Türkistan) türkide (turkide) maa - pärineb aga juba VIII
sajandist ning sellega tähistati to h u tu t ala, mis
ulatus hiinlastega asustatud piirkondadest
idas Kaspia mereni läänes ja kaugem alegi.
M itm ete koloniaalvõim ude alla langemistega
- üks neist oli H iina Keisririik ja teine Vene
Keisririik - tekkis ka jagunem ine Ida- ja
Lääne-Turkestaniks.
Kuid olgu, igaühel on õigus olla nii kom m unism im eelne kui ka naiivne, kas siis siiralt
või ebasiiralt. Igaühel on aga õigus olla ka
kom m unism ivastane, dem okraatia ja inim vabaduste pooldaja ning rahvusliku rõhum ise
hukkam õistja. M ina eelistan olla viim ane.
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4. a p rill
Ernesaksa m onum endi kavandid üllatasid. M illal
see konkurss välja kuulutati? Ise oleksin pakkunud küll
m idagi huvitavam at. R õhunud kollektiivsusele kui Erne
saksa loom elaadi põhihoovusele, toonud sisse meeste
sõpruse idee ning vihjanud kunstide sünteesile. M inu
kavandil seisaksid kõrvuti Ernesaks ja Alar Kotli. Arhitekt
on võtnud dirigendilt kepi ja painutab seda, selgitades nii
oma laulukaare ideed. Ü hesõnaga, oleksin tugevalt
lisanud jutustavat alget, ühtlasi aga oleksin nagu m u u 
seas toonud välja selle mõtte, et arhitektuur on kivistunud
musa. Aga eks nad valivad nüüd nende hulgast, mis on
pakutud.
Ja üldse, kuhu nad ta panevad? Kas see mõte on
veel elus, mis vahepeal oli, et Lauluväljaku ülem isse otsa,
kohe viim aste pingiridade taha tuleb ridaelamu? (M uidugi
m itte m ingitele ernesakstele, vaid ikka tänapäeva saks
tele.)

Leidsin arvutist ühe oma joonistuse ajajärgust, m ii olin kat
setanud P aintbrushi võim alusi: kaugenevaid künkaid kuju
tavad kaared, kaugem ate peal lühikeste vertikaalidega eri
siniselt triibutatud m etsaservad, ja ees, esimese kaare ääres,
lühike jä n d rik puu, kauguste poole kaldu. Taust oli, eks lih t
suse mõttes, valgeks jäetud - ju see oli siis talvem aastik.
Ma m äletasin seda puud, ja m äletasin seda - pikale ve
ninud - tunnet, mis m ind tagant sundis teda joonistam a.
See puu elas (ja elab ehk edasigi) Välgi lähedal - Tartust
Jõhvi poole mööda üht Eesti ilusam at maanteed - m aatükil,
m illel asuv väike vana maja ja garaažina kasutatav kuur
kuulusid vähem alt tollal ühele am eeriklannale, kes töötas
Riias m ingis esinduses ja kelle lapsed õppisid, kas m itte
vahetuse korras, Tartu ülikoolis.
Puu oli täiesti tavaline vana kultuurõunapuu, ta sööbis
m ällu küllap a inu lt sellepärast, et ta taust oli nii lage, avar ja
talviselt valge - a in u lt nagu tem a pärast, tem a esile
toom iseks loodud.
Ma elasin siis Tartu kesklinnas Postimehe vastas ja käisin
peaaegu iga päev m õnd m aam aja vaatam as - lootuses, et
koht m eeldib ja ma saan maja ära osta. Kuid ükski koht, mis
meeldis, ei olnud m üüa, vähem alt m itte mõeldava raha eest,
ja vastupidi.
Võiks arvata, et kui integreerum isest piinatud inim ene
tuleb Lasnam äelt Tartusse Küütri tänavale elam a, siis ongi ta
juba peaaegu maal; igatahes võiks ta närv maha rahuneda.
Aga nii see ei ole, sest neil, kes elavad Küütri ja Ülikooli
tänava kandis, ei lase SABi m asinad öösel magada. Nad ei
sõida sealt m itte paar korda öö jooksul läbi, vaid saabuvad
peale südaööd ja saalivad kõrgetel tuuridel h om m ikuni.
Lume vähenem isele tänaval nad ei m õju, igatahes m itte pro
portsionaalselt lärm iga, mis nad toodavad, kuid m aaleelam a-m inem ise-soovile m õjuvad nii, et m uudavad selle
maaniaks. Kui lamada voodis puruväsinult, võim aluseta
magada, ja kui laud ei ole päris, vaid kuidagi pool-kinni
(selle avastuse, mis õieti vääriks patenti, tegin ma tagant
järele), ning sa oled tä ie liku lt m illelegi keskendunud, hakka
vad su silm e ees voolam a m ingite senikogem ata kaunite,
seestpoolt kum avate värvidega pildid; objektid olid, tin g liku lt
öeldes, geom eetrilised. Neid ei saa isegi kirjeldada, sest üks
ki neist ei olnud äratuntav, kuigi üks või teine asi vihjas
piltidele, m ida olin päeval tuhandete kaupa näinud auto
akendest m öödum as: detailid m aastikest. A in u lt tasapinnad,
m itte kunagi kolm andat mõõdet.
See oli nagu m ingi m asohhistliku alatooniga orgia öösel, kui ma hirm sasti tahtsin magada, aga ei saanud. Päe
val, kui hääled olid rutiinsed ja konventsionaalsed, nägin ma
toda vana õunapuud künka kallakul vastu avarat ja lahtist,
aga siiski m itte üksluist tausta: ma ei tea, kas ma nägingi
teda nii iseenesest, või kutsusin ta s ih ilik u lt välja kui m ingi
tootem i või ikooni.
Olin helistanud tollele am eeriklannale Riiga, kes sõbra
likult ja selgelt teatas, et tal pole vähim atki kavatsust maja
m üüa, et talle seal m eeldib ja et ta on häm m ingus, et
m aakonnas keegi selliseid m õtteid arendab.
Kui sinna järgm ine kord sattusin või õigem ini end satutasin, oli m ajakest tõepoolest kõpitsetud ja ta nägi juba üsna
eneseteadlik välja.
Ma m õtlesin: ma annaksin kõik, m is m ul on, kogu raha
ja vallasvara peale, kui m ul oleks see õunapuu nende
kallakutega, kus ta resideerib. Üldse m idagi m uud ei ole
vaja: et ma võiksin m inna, istuda selle kallaku peal, n iitm a 
ta rohus, selg vastu puud, või ka puust eem al, putukate
sum inas, tu ule iil kahisem as rohus ja lehtedes, m ingi lind
hüüab, teine vastab talle (aga lum i oli ikka veel maas, kui
ma m õtlesin, nii seal kui Küütri tä n a v a l),-ja et ma olen seal

kohane, osa sellest. M ida inim ene üldse veel tahab, ma ei
saa aru - mis võib olla sellest üle? Kui ta seda ei oska nau
tida, lähevad m uud, rafineeritud naudingud tem a peal
am m ugi raisku. Samahästi võib m õni, kes tähestikkugi ei
tunne, kujutleda, et ta loeb sonetti.
A in u lt söönud peab olem a, ja sa pead teadm a, et jätkub
ka homseks - kuid seda tundi ei olnud ma siis veel läbi võt
nud.
M inu inform atsioon potentsiaalselt või päriselt saada ole
vate majade kohta andis juba am m u silm ad ette professio
naalsetele m aakleritele, kuid eks ma, erinevalt neist, ajanud
asja ju ka hingega. Aga om eti tuli m ul oma Lada-nim elise
Žiguliga veel palju sõita; väljapakutud kohad olid ikka kohe
m aantee ääres, kuid seejuures täiesti üksi ja lagedal, kuigi
üks õige kodukoht peab olema ju s t suurest teest eemal,
m itte täiesti omaette, ent võõraste silm ade eest siiski võim a
liku lt varjatud. Näis, nagu oleks majade juurest kam paania
korras maha võetud kõik vanad puud - või oli neil endil kõi
gil korraga villand saanud ja nad olid otsustanud lahkuda
kuhugi paremasse, m eile alatiseks tundm atuks jäävasse
ilm a. Kus neid ei olnud maha võetud, olid nad puseriti,
üksteist ja iseendid soonim a kasvanud ja pool-m ädanenud oli selge, et nad olid alles jäetud a in u lt ükskõiksusest.
Kusagil proosatekstis on Uku M asingul lause: viim ane
puu on Jum al. See oli avaldanud m ulle m õju kohe, kui seda
lugesin - aga tollal luulelises, m itte usutunnistuslikus
mõttes. M ida m eeleheitlikum alt ma kodu otsides ringi
sõitsin, seda enam , m ärkasin, vahin ma puid, m itte m aju, ja
seda enam tulevad nad kum m itam a m inu öistesse psühhedeelsetesse ärkvelolekupiinad esse, tä psem alt: nende
võrad - võrade, okste detailid - pärnade puhul teravnurga all
üles tungivad sirged, tam m ede puhul täisnurga all külgedele
tungivad jõnksulised jooned. Punased m ännivõrad sisal
davad punaseid kaari; aga pärnade tüved on talvises
hämaruses niivõrd m ustad, et neid võiks kasutada näitliku
vahendina musta augu fenom eni seletam isel.
Sest eelkõige paigus, kus inim esi enam pole, on puud
need, mis meie meeltele kõige selgemas ja m õjuvam as kee
les m anifesteerivad hinge, elu. M itte et floks, päevakoer või
m ajavam m ei elaks, või et nad elaksid kuidagi vähem as
m ahus või alaväärtuslikum ait, vaid lihtsalt vana puu suurus
ja olem ise stabiilsus sobivad kõige m ugavam alt meie
vaim utegevuse väljakujunenud skeemidesse: sa tajud teda
veel oluliselt om asugusena, samal ajal aga hoopis suure
mana ja om a stabiilsuses õilsam ana - mis ongi tegelikult
see, mida sa vajad, otsid: endast suurem at ja parem at, et
saaks teda austada, samal ajal aga siiski kü lla lt om ataolist,
et võiksid endale luuletada, et teil on m ingi teineteisem õist
m ine, ja et tem a kui suurem kaitseb sind. Ka peab stabiilsus
olema ju st sellise loomuga nagu on puul, mis kogu aeg,
pidevalt on su silm a all - ikoonina. Ka floks ilm ub aas
taküm neid stabiilselt iga kevad m aapinnast välja, kuid selli
se iseloom uga stabiilsus meid ei rahulda - me tajum e seda
heitlikuna, ja jä re liku lt ebausaldusväärsena, m is on m uidugi
täielik jam a. Kuid tõe seisukohast on kogu inim ese konvent
sionaalne vaim uelu täielik jam a.
Ah et mis sai edasi? Noh, praegu on m ul rohkem vanu õuna
puid ja künkanõlvu, kui ma nendega peale hakata oskan ühes Eesti suurem a tööpuudusega m aakonnas, olgu öeldud.
Aga nad on liiga koos, liiga lähestikku, ja taustal puudub
sügavus - või olen ma selle sügavuse vales otsas. Ja õunu
nad ka eriti ei anna.

ANN MUST

5. a p rill
Käisin, proovisin Karm ini tugitooli ära. Ü llatavalt
m õnus: ei tunnegi, et istud m iini otsas. Autor ise on aga
liiga tagasihoidlik, kui soovib, et ta kunst leiaks koha
mõnel jahtlaeval. Kuigi purjetajad on väidetavalt sport
lastest ühed intelligentsem ad, ei usu, et skulptori loom ing
seal väärilist hindam ist leiaks. Sel tasemel tööde koht on
m u ja l. O m al ajal s okutati tä p se iticsa m a sõnum iga
Vutšetitši taies otse ÜRO aeda New Yorgis. Samas on
Karm ini mõte nõukogulase om ast palju täpsem . Kui
Vutšetitši kuju vaadates pole ilm a pealkirja teadm ata
selge, kas seal taotakse ikka mõõka adraks, kas ei toim u
m itte vastupidine tegevus? - siis Karm ini puhul on asi
ühene: rahum eelne eestlane teeb ju st nim elt m ööblit,
m itte m iine.
6. a prill
Vaatasin Kalju Orro “ Vana a lb u m it” ja sinna see
laupäevaõhtu läks. Tuttavaid palju. On igasuguseid pilte ja
saaks anda auhindu m itm es eri kategoorias-, kõige ilusam
p ilt (lk 6 4 ), kõige kelm ikam (lk 2 4 8 - m illise malbe
erutusega sisenevad poola nunnad Linnateatri m eeste’
aurasse), kõige traagilisem (lk 1 9 8 ), kõige paljastavam (lk
1 6 0 ). M uidugi oleksin tahtnud ka ennast niisugusest
valikust leida, aga Orro näitab pu b liku t ü lin a p ilt ja
teatrisõpru on terves album is a in u lt üks. Aga seda viga on
edaspidi kerge parandada, kui pöörata objektiivi 18 0
kraadi ja hakata nägema, et ka reapubliku hulgas võib olla
huvitavaid inim esi.
7. a p rill
Esimest korda maal. Ühe kütm isega soojaks ei
saanud, õhtul tagasi. Aga kõik oli alles, välja arvatud kuuri
katuse otsalauad, mis ma üle-eelm isel suvel olin löönud.
Talvetormid olid need m inem a viinu d, aga õnneks m itte
kaugele.
8. a p rill
M õtlesin praegu, kas ka Eestis on kedagi, kelle
surm m õjuks rahvale nii nagu inglastele kuninganna ema
surm . Ega ei ole. Kes meie vähegi suurem atest ka meelde
ei tule, rahvaga oleks ikka nii, et osa leinaks, osa paras
taks, ja enam ikul oleks sügavalt ükskõik.
9. a p rill
T iit Hennoste leidis Eesti m eediam aastikul ja lu 
tades TM K nim elise sipelgapesa ja otsustas selle laiali
peksta. Ise olen propageerinud ideed, et võiks olla üks
TM K, aga ta võiks ilm uda alade kaupa kordamööda (4 T-d,
4 M -i ja 4 K-d aastas). Nii oleks teda pärast parem luge
da, ja see, mis ei m eeldi, maha m üüa. Mis peatoim eta
jasse puutub, siis m uidugi peaks taas kehtestam a Brechti
tööjaotuse: näitlejad näitlevad, toim etajad toim etavad jne.
10. a p rill
Hea, et see Ernesaksa-konkurss nii ruttu läbi sai.
Enam ei saa uute m onum entide ideid välja suretada selle
jutuga, et: “ Kuidas me teeme X-le, kui isegi ErnesaX on
veel ilm a !” Nii saame mõelda juba järgm istele (Ots, Panso
jp t). Ja selleks ajaks, kui need valm is saavad, on ka prae
guste 5 0 -9 0 -a a s ta s te parem ik omadega nii kaugel, et
saab hakata neidki jäädvustam a. Kuigi m ul ei ole ka elu
ajal püstitatud m onum endi vastu m idagi.

Lõuna-Eesti,
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Elame vastuolulistel aegadel
Eestis viibis teisipäevast laupäevani saksa ja euroopa kirjanduse suurkujusid, luule
taja ja esseist HANS MAGNUS ENZENSBERGER (sünd. 1 9 2 9 ).
Enzensberger sai kuulsaks 1960ndatel luuleuuendajana. Eesti keeles on ilmunud
“Luulet neile, kes luulet ei loe” (1 9 7 4 ) ja lasteraamat “Arvukratt" (1 9 9 9 ), esseesid
on avaldanud Vikerkaar.
Mihkel Mutt: Saksamaa aktiivsuse tõus m aail
mas on viim asel ajal silm atorkav. Kolmel kon
tinendil on rahukaitse- ja juba (Afganistanis)
ka m ilitaaroperatsioonidel küm m e tu h a t Bundeswehri sõdurit (alles see oli, kui saksa sõdur
ei tohtinud üldse raja taga teenida!), ta on üks
suurem aid vaeste riiktde abistajaid, USAs
hakkas selle st aastast tegutsem a a in u lt
Am eerikale m õeldud telejaam G erm antv jne.
Kuidas suhtute sellesse?
Hans Magnus Enzensberger: Pärast sõda oli
meil m õnes m õttes väga lihtne aeg. Me p id i
me maa taastam a ning üles ehitam a ts iv iil
ühiskonna. Pikka aega oli Saksamaa m ajan
d uslik hiiglane, aga p o liitilin e kääbus. Kui
päris ju lm a lt öelda, siis me olim e palju aas
taid Am eerika protektoraat. Nii oli see külm a
sõja tõttu. Saksamaa hoiak oli, et “ laske meil
olla, peaasi, et m eie pärast ei peaks m uretse
ma, seepärast tehkem endid m urust m adala
m aks” . M itm esugustel põhjustel see ideoloo
gia enam ei tööta. Peame ennast uut m oodi
m õtestam a. Asi pole a in u lt selles, et me ise
tahaksim e suurem aks saada, vaid m aailm ei
lase meil vanaviisi jätkata.
Me peame m aailm a asjade pärast rohkem
vastutust endi õlule võtm a. Sama kehtib kogu
Euroopa Liidu kohta ja m eie olem e liidu su u ri
ma rahvaarvuga riik. See roll ei tarvitse
paljudele m eeldida. Ka Saksam aal tahaksid
mõned vanaviisi edasi lasta, näiteks m itte
kasvatada sõjalist võim sust. Aga pole realistlik
m aailm a uue situatsiooni eest igavesti varju
pugeda. Ja ei saa igavesti kellegi protek
toraadiks jääda. Samas on meie roll m aailm as
ikkagi p iira tu d , sest teatavasti eksisteerib
tänapäeval a in u lt üks üliriik.
M. M.: Ü liriik m a ja nd usliku lt ja sõjaliselt, aga
kas ka kultuuriliselt?
H. M. E.: Kultuurilises mõttes ma ei karda
Am eerikat, sest too kultuur, m ida silm as
peate, on väga pealiskaudne. See et te CocaColat joote, ei m õjuta teie identiteeti kuigivõrd.
M. M.: Mis tulevikku näete Euroopa väikerah
vaste kultuuridele? Ähvardab neid miski?
H. M. E.: Olen ses suhtes optim ist. Inimesed
on jäärapäised. Pole lihtne Euroopa-sugust
paika hom ogeniseerida. On ju proovitud:
Napoleon, Hitler, Stalin. Ühelgi ei läinud see
korda. Isegi Brüsselil ei lähe. Ja kui Brüsseli
poolt peaks surve tugevnem a, siis on sel ju s t
ära s p id in e m õ ju , te k ib va stu re a ktsio o n .
N äiteks Saksamaal on kohalikud dialektid ja
kohalikud toidud järjest rohkem moodi m ine
mas. Olen ise Baierist — m itte keegi seal ei
tule uneski m õttele loobuda m illestki baierlikust.
Ei, Euroopa regioonide k u ltuu rilin e ide nti
teet ei kao, vaid tugevneb. Siin on šanss ka
Eestile. Ei pea olem a tingim ata suur. Võib olla
ka väike ja tugeva identiteediga. Suur olla on
sam uti risk. Vaadake Venem aad, see on suur,
aga see ei aita neid. Teil pole ajaloos seni eriti
vedanud, aga halb õnn ju s t võibki anda jõudu
edaspidiseks. M is puutub aga turu suurusse,
siis ka Läänes ei saa enam ik tõsiseid kir
janikke ja kirjastajaid üksnes hingelähedase
tegevusega ära elatud, see probleem ei kao
kuhugi. Te kirjutate, sest see m eeldib teile.
M uide, kirjanikul pole kunagi paha om ada
teist elukutset. Nagu teada, rikastel kirjanikel
on oht kaotada side tõelise eluga.
Märt Väljataga: Küm m e aastat tagasi ennus
tasite ühena esimestest, et riigi osa ühiskon
nas väheneb kodusõdade ajastul. Kuidas see
tu n d u b Euroopa ja m aailm a viim aste arengute
taustal?
H. M. E.: Meil siin Euroopas, Baltim aad kaasa
arvatud, on olnud õnnelik. Kui Põhja-lirim aa
ja Baskim aa välja arvata, pole meil tõelisi
kodusõdu olnud. Tõsi, on probleem e su u rlin 
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nades. Näiteks Pariisis mõnes linnajaos on
kujunenud olukord, mida nim etaksin m oleku
laarseks kodusõjaks. See pole suurel skaalal,
ent siiski, näiteks politsei ei söanda sinna
m inna. Mõnes Am eerika linnas ehitavad rik
kad om a rajooni üm ber kindlusevööndi. Ja
isegi siin uksel oli tarvis m agnetkaarti (jutum ajam ine toim us Noku klubis - M. M .). Lin
nas nägi palju korravalvureid. See sugereerib
tunnet, et julgeolek pole iseenesestmõistetav.
Keegi ei oska öelda, mis võib ju h tu d a siis, kui
tulevikus m ajanduslik olukord väga palju hal
veneb. G lobaliseerum ine ja m igratsioon too
vad probleem e. M aailm as on 4 0 - 5 0 kodu
sõda käim as.
M. V.: Aga riik versus ühiskond laiem as
mõttes?
H. M. E.: M ina olen alati olnud autoritaarsuse
vastane. M ulle ei m eeldinud tugev riik Saksa
traditsiooni mõttes. See ei olegi niivõrd ideo
loogia, kuivõrd isiksuse tüübi küsim us. M ulle
ei m eeldi, kui keegi kogu aeg käsutab: m ine
sinna, tee seda. Mu vastavad kogemused on
napid. Sõja lõpus jõuti m ulle kolm eks kuuks
m under selga toppida ja basuuk kätte anda,
aga sellest piisas. Ent praegusel ajal võib-olla
peab riiki kaitsm a. Näiteks pole teist jõudu,
kes ksenofoobiale vastu astuks. Kui Saksa
maal im m igrante rünnati, siis ma tundsin, et
olen politsei poolt, kes neid ründajad laiali
ajas. 1 9 6 8 . aastal olim e politsei vastu, nüüd
tahaksin teda tänada, et ta sekkus. Nii et tu n 
ded on vastuolulised. Inim ene pole kunagi ai
n ult ühte: kas ain u lt anarhist, a in u lt konserva
tiiv, a in u lt liberaal, a in u lt katoliiklane. Võib o l
la kõike korraga. Eriti tänapäeval ei taha ena
m ik m eist olla lineaarsed, m onoideoloogilisusega on lõpp. Siin veel see aspekt, kuidas riik
ühelt poolt delegeerib osa oma suverään
susest Euroopa Liidule ja rahvusvahelistele
organisatsioonidele, teisalt to im u b paljudes
riikides võim u regionaliseerim ine, see delegeeritakse kohtadele. Tekib uus võ im u stru k
tuur. Loom ulikult on riiki vaja, on vaja ju ins
titu tsioone. Aga ma pole professionaalne
politoloog.
Dr. Antje Vollmer: (Saksa Riigipäeva asespii
ker): Üks põhjusi riigis kahtlem iseks jo h tu b
korruptsioonist. Seepärast ei taha ausad hari
tud inim esed m õ n iko rd riik lik e s in s titu t
sioonides osaleda.
H. M. E.: Näiteks Argentinas asub poliitikute
klass õigusriigist väljaspool, nad on illeg itiim id. Aafrikas on poliitikud sageli röövlid. Ma
ei tahaks Venem aast rääkida, aga kindlasti on
neil selle asjaga probleeme.
M. M.: Olete viib in u d Venemaal?
H. M. E.: Oo, jaa. Juba Hruštšovi ajal, aga
eriti tih ti 70 n d a il. Kuulusin vasakpoolsetesse
ringkondadesse ja tahtsin oma silm aga näha,
kuidas on asjad tegelikult, m itte raam atute
järgi. Tulem ust võite ette kujutada. Aga m ul oli
vene intelligentidega m eeldivaid kontakte. Ma
käisin tollal kõikides sotsm aades. Isegi Kuubal
olin terve aasta. Kuuba oli paljudele meie h ul
gast veel nii-öelda viim ane lootus, et ehk
läheb seal teistm oodi, sest seal polnud Vene
tanke. Aga ei, lõpuks oli ka seal täpselt sama
lugu.

Korduv avangardism on absurdne
M. V.: M ida te arvate lu u le tuleviku st?
60ndate algul te koostasite moodsa luule ko
gum iku, m is oli nagu järelsõna või isegi avan
gardism i ja üldse moodsa luule nekroloog.
H. M. E.: Üsna varakult - ja ma olin ses suh
tes esialgu üksi - hakkas m ulle tundum a, et
avangardism , nagu me seda kirjandusloost
tunnem e, kuulub m inevikku. Avangardism oli
kaotanud om a esialgse energia. XX sajandi
algul oldi ikonoklastid ja taheti purustada aka

dem ism i traditsiooni. See kestis aastaküm 
neid ja oli väga produktiivne. Aga teatud
punktist m uutus see endakorduseks. Ennast
kordav avangardism on paradoks või pigem
nonsenss.
Ma olin algusest peale huvitunud ka hoo
pis vanem ast kirjandusest. Kui autot teha, on
parem m idagi uut välja m õelda. Kunstis see ei
kehti. Luule on kaks tu h a t aastat vana. Peab
seda tundm a, uurim a, endast läbi laskm a, et
siis hakata om am oodi tegem a. Lihtsalt eitada
on kõige lihtsam .
Ma ei ole ega taha olla avangardist. Avan
gardism il oleks nagu m idagi moega pistm ist.
M. V.: Teie luulet on nim etatud antipoeesiaks.
Kas te kannate kauna traditsioonilise poeesia
vastu, ornam entaalsuse, “va n d lilu u st to rn i”
jm s. vastu?
H. M. E.: Ma ei seletaks seda päris nii. Ma ei
ole radikaal selles m õttes, et tahaksin näiteks
luuletehnikat üle parda heita. Vastupidi, see
on m ulle väga tähtis. Isegi kui ma ise ei k irju 
ta sonette, tahan ma teada, kuidas sonette
kirjutatakse. See on nagu lauakom bed. Kes
oskab nuga ja kahvlit kasutada, võib need
kõrvale jätta ja “ om a m oodi” sööma hakata.
Aga enne kui m illestki vabaneda, tuleb seda
vallata. Ma arm astan C atullust, m ulle m eeldib
barokk. A in u lt m odern üksi on vaesus. Tuleb
olla niihästi prem odernne, m odernne kui post
m odernne ühekorraga. Aga m uidugi ma ei
tahaks teistele reegleid kehtestada.
M. M.: Kas see kehtib ka teiste kunstide
kohta? Kas on enne tarvis õppida m aalitehni
kat, et installatsioonide ja assam blaažide
juurde asuda?
H. M. E.: M ulle see küll m eeldiks. Kogu
kaasaegne kunst on pideva surve all iga hinna
eest uueneda. Kunstis ei ole küll am etlikke
patente, aga ikkagi, kui oled näiteks hakanud
naelu puusse tagum a, siis teed seda viisteist
aastat järjest. Sinu agent või kunstikaupm ees
ütleb, et sina taogi naelu, see on sinu rida ja
praegu m üüb. See vaesestab
M. M.: Postmodernism?
H. M. E.: M ulle ei m eeldi. “ Post-” on pärast.
Pärast mida? Postkom m unism , postindustrialis m ... See on jube iseenesest halb sõna, sest
kui on pärast, siis see tähendab, et tegem ist
on m illegi epigoonlusega. M uidugi võib teore
tiseerida, aga kui sa oma asju kirjutad, siis
pead need “ postid” peast välja viskam a, m itte
m õtlem a, kas sa ikka m oodsalt kirjutad, vaid
kirjutam a nii, nagu see ju s t sulle loom ulik on.
M. V.: Te ise olete kirjutanud selget ja väliselt
kerget, vahel isegi lõbusat luulet. Kuidas on
lood saksa sügavusega? Ons seda veel saksa
luules ja filosoofias? Kas sellega seostub kon
servatiivseid p o liitilisi im plikatsioone?
H. M. E.: M uidugi on sakslastel see tra d it
sioon, H ölderin, Heidegger, nii-öelda kõrgstiil.
Meil on kalduvus luulest lausa pühadus teha.
See pole m inu tugev külg. Vahel nagu unus
tatakse ära, et luule võib ka hum oorikas olla.
Mu m eelest on hea luule nagu sibul, m illel on
m itu kihti: on väline, m is on laiem alt m õiste
tav, kuni sisem iseni, m is on siis see sügav.
M uide, rohkem kui kirjandust tuleks vahel
poputada tõ lkijaid. Sest nemad on k irjan
duselu siniverelised kulid.

Ärge usaldage kunstnikku
M. V.: Kui te kirjandusse tulite, oli kü lla lt levi
nud seisukoht, et kõrgkultuur, isegi poeesia,
on vastutav selle sajandi koleduste eest. Kas
arvate siiani, et kultuuri ja sotsiaalse elu vahel
kehtib säärane seos?
H. M. E.: Ma ei ütleks, et see puudutab
niivõrd poeesiat, kuivõrd haritlaskonda te rvi
kuna. Kui me heidam e pilgu m öödunud sa
jandile, siis näeme, et haritlaskonna “teenis
tu sle h t” on üsna võigas. N iihästi kom m unism i
kui fašism i liidrite ja pooldajate hulgas oli väl
japaistvaid kultuuriisiksusi ja m uidu väga ha
ritud inim esi. Näiteks avangardistid Venemaal
tõm basid otseseid paralleele revolutsiooni
vahel kirjanduses ja ühiskonnas. Seega aita
sid nad om al kom bel saabuvatele õudustele
kaasa. 20ndad aastad olid väga vastuoluline
aeg. M õned paremad nendest avangardisti
dest tapsid end, kui olid aru saanud, m is välja
tu li. M ajakovski näiteks.
M iks peaksid kirjanikud olem a m aailm a
päästjad? M iks ja kuidas nad on tulnud selle
peale, et võtta enda õlule see nende jaoks
liiga raske ülesanne? Tõsi, et mõnedes olukor
dades nende roll tähtsustub. Näiteks kui kee
gi teine ei söanda või ei suuda rääkida, mis
ühiskonnas toim ub. Ja nad on ka tu n d lik u 
mad. Aga see on erandlik situatsioon. M ingil
ju h u l ei tohi kunstnikke lasta praktilisi üm ber
korraldusi läbi viim a. Ma kordan alati ühes
oma m uude hoiatustega, et ärge usaldage
liia lt intellektuaale. Nad ei ole üliinim esed.
M oraalsel tasandil on nad täpselt sam asu
gused nagu kõik ülejäänud.
M. M.: Kas p o liitikuid peab usaldama?
H. M. E.: Kuidas võtta. Nende m ehhanism on
teistsugune. M u id u g i, kui ei ole tugevat
võim u in stin kti, siis ei saa po liitik olla. M uide,
see, et Eestis ja Lätis on poliitikute hulgas nii
palju kunstiinim esi, on m inu jaoks väga eba
tavaline. Ida-Euroopas on enam ik vahepeal
poliitikuteks hakanud dissidentidest kunsti
inim esi läinud tagasi oma kirjutuslaua taha.
Andrei Hvostov: Stanislav Lem ei kirjuta enam
m idagi.
H. M. E.: Eks tal ole ka om ajagu aastaid tu r
ja l... Teie ühiskonna m obiilsuses, selles, et
inim ene võib liikuda vabalt ühest sfäärist te i
se, väljendub ka teie ühiskonna noorus. Vana
des dem okraatiates on see m õeldam atu näiteks, et Inglism aal võiks hea kirjanik m u u 
tuda m õjukaks poliitikuks.
M. M.:. Kas poeedi roll on m uutnud?
H. M. E.: O lem us on sama. Erinevusi on sot
siaalse eksistentsi mõttes. Näiteks on poeesia
m uutunud m õnel pool turneedel käim iseks,
rändtsirkuseks. Festivalid, foorum id, ettelugem ised, konverentsid, kohtum ised jne., jne.
See on nagu m ingi uus tööstusharu. On tek
kinud luuletaja tüüp, kes veedab suurem a osa
ajast lennujaam ades. See pole loom ulik. Peab
istum a kirjutuslaua taga. M ina ei ole Sak
samaal avalikkuse ees m itte kunagi oma
luulet lugenud.
M. M.: K irjanikud teenivad nii elatist.
H. M. E.: H m h, mõned kindlasti.
Üles kirjutanud

M IHKEL MUTT

Diskreetselt irooniline põlvkonnaportree
Kalle Käsper, Vennad Luiged. Faatum,
T allinn 2 0 0 2 . 4 1 6 lk.
Kalle Käsperit vististi paljud ei tunnegi, kuigi
tegem ist on igati om anäolise keskealise kir
janikuga, näiteks tem a eelm ine romaan pälvis
eelviim ase rom aanivõistluse auhinna ja ar
vustused tema teoste kohta on ikka olnud
pigem soosivad. Ta on ka kirjanike liidu liige,
kuid - oh im et! - “ Eesti kirjanike leksikonis”
andm ed tem a ja ta teoste kohta puuduvad.
Käsperile on arvatavasti om ane püsida om a
enese ja olude loodud elitaarses erakluses ja
ilm utada tõrjuvana m õjuvat intellektuaalset
kõrkust. Kindlasti on Kalle Käsperist kuulsam
kirjan ik hoopis ta abikaasa G ohar M arkosjanKäsper, kes kirjutab vene keeles ja kelle teo
seid on tõlgitud juba kuude võõrkeelde, see
juures eriti edukalt Saksam aal. M uide, Gohari
romaan “ H elena” ilm ub peagi ka eesti keeles.
Kalle Käsperit hästi tundev p ub lik näib koos
nevat praeguseks 5 0 -6 0 a a sta ste st haritlas
test ja loovisiksustest, kes paratam atult kõige
parem ini mõistavad Käsperi teoste tagam aid.
Nii see paistis näiteks rom aani esitlusel Kir
janike Liidu saalis, kus ju s t selline rahvas p il
dus Käsperile ajuti vägagi isiklikke ja ründavaidki küsim usi ja repliike ega rutanud
sugugi linna peale hajum a. Teravused on ka
igati õigustatud, sest Käsperi rom aanil on
terav alltekst, ta kirjutab irooniliselt, ründavalt,
ajuti sapiseltki, nii m õnigi kord tun du b, et üle
tatakse isiklikuks m ineku piir, aga samavõrra
on tunda ka kaasvastutust ja traagilist tooni.
Ü ldiselt kirjutab ta huviäratavalt ja isikupära
ses stiilis ja m oodsalt, m ingit kapseldum ist
oma põlvkonda ma ei m ärka. Loodetavasti
Käsperi tuntus hakkab kasvama.

“ Vennad Luiged” on ühe põlvkonna vaatlus
läbi hoolikalt viim istletud esteetilise prism a.
“ Vennad Luiged” on kaasajale orienteeritud
arengulooline südam etunnistuserom aan. Käs
per ise ütleks oma teose kohta iroonilistes
ju tu m ä rk id e s “ avar ü h isk o n d lik panoraam
aastatest 1 9 7 5 - 1 9 9 5 ” . Romaani avab pro
loog ühest 1 9 7 5 . aasta aastavahetusepeost.
Edasi eristuvad rom aanis põhim õtteliselt kaks
ajatasandit. O levikutasandil uurib üks pea
tegelasi, elum ehe varjundiga M artin Luik
nädala jooksul oma teadlasest vanem a venna
Silveri enesetapu põhjusi. Olgu öeldud, et
need põhjused peituvad inim suhete karm is
väikluses, neil pole ei ühiskondliku ega krim i
naalse vägivalla tagam aad. O tsingud soen
davad üles m älestusi kunagi tihedalt kokku
puutunud haritlaste seltskonnast ja nende
elust aastatel 1 9 7 5 - 1 9 8 5 , järgm ine küm 
nend ehk Eesti iseseisvum isperiood avaneb
aga juba sama seltskonna suhetes aastal
1 9 9 5 . Seega on tegu üsna paindliku ja kee
rulise põim inguga, rom aan on naljaga pooleks
ö eldult “ hoolega läbi te p itu d ” .
Vähegi kogenud silm arvab kohem aid
m ärkavat suurt hulka prototüüpe. Iseloom u
like vihjete järgi arvan end ära tundvat Peeter
Ilusa, M arju Lauristini, Hardo Aasmäe, Eve
Pärnaste, Hagi Šeini, Kaido Kama, Trivim i Velliste, Rein Ruutsoo, Sirje K iini, Edgar Savi
saare, Kalle Istvan Elleri, Peep G orinovi,
Andres Ehini, Olev Remsu, M ark Soosaare,
M art Laari, Mati Sirkli, Lennart Mere, Ott
Arderi ja Vladislav Koržetsi. Ajaloovihjelised
on rom aanis ka paljud olulised sündm used,
kirjeldatud institutsioonid, aatelised ja selts
kondlikud kooslused.

Käsperile kindlasti ei m eeldi, et ma reaal
seid isikuid niim oodi m ainisin, ta ei ole pro
totüüpidel põhinevat efekti otseselt taotlenud.
Ta on ta h tn u d om a avaras panora am is
läbilõikeliselt kujutada teatud ajajärgu tead
lasi, vabadusvõitlejaid ja boheeme ja need
prototüübina rakendatud inim esed on olnud
talle lähedal ja seisnud kirjutades silm e ees.
Igas tege la sku ju s on m idagi lisa n d u n u d
Käsperist enesest, sam uti eelistab ta pro
totüüpide om adusi kom bineerides luua põhi
liselt segatüüpe. Ta on katsetanud om am oodi
“verevahetust” ega pinguta kedagi paika pan
na või vastanduda. Saatuskäikude üldistam ise
tendents on ilm ne, nagu eetiline üldistus
rom aanis tervikunagi, m ille puhul aga doku
m entaalne hõng hädavajalik peakski olema.
M em uaristina kirjutaks Käsper küllap teisiti.
Tegelikult Peeter Ilusa eluloodetailide kasuta
m ine M art Luige keskse tegelaskuju m odel
leerim isel siiski surub peale prototüübiotsim ise-keskset lugem isviisi, Käsper lihtsalt on
nii väga portreteeriv ja Ilus äratuntav.
Käsper on d o k u m e n ta a ls u s t p ü ü d n u d
ohjeldada veel ka unenäoliste m otiivide ja
se is u n d ite sissetoom isega, kuid paraku
ebaõnnestunult. Tema andelaad ei tu n d u
irreaalsete visioonide loom iseks sobivat. Stiili
poole pealt tekitab võõrastust ajuti ku m 
m aliselt, ütlem e kadakasaksa li kult või hoopis
ju u rte tu lt m õjuv sõnastusstiil, sest see lihtsalt
pole am m u enam ajastuom ane. Tean, et
Käsperile m eeldiks väga idee rikastada eesti
keelt lakkam atult laenutüvede ja tuletistega,
kuid meie üldine hoiak ja stiilitaju kaldub tõr
ju v a t kõik laenud peale p ra ktiliselt m öö
dapääsm atute või kõneslängis spontaanselt

kinnistunute. Käsperlik sõnanäpsakus häirib
rom aani üldist m eeleolu, mis on diskreetselt
traagiline. Käsper ei taju oma põlvkonna
saavutusi olem uslikkuseni küündivaina, pöör
dum atum a. Haiget teevad sellised nähtused
nagu ühiskonna kiire korporeerum ine, isiklike
huvide konfliktid ja m uidugi see nn. “ restitutsiooniseadus” ja sellega kaasnevad üm berjagam isprotsessid. Vaimseid tipphetki rom aa
nis esile ei kerkigi, ennekõike on näha vas
tastikuste eetiliste vaagim iste ja luuram iste
keerdkäigud. Ilm nevad ka “seksuaalse libera
lism i” sünnitatud pained. Kõige valusam kon
flik t rom aanis tervikuna tu n d u b lähtuvat kir
ja n ik u st enesest ja seisneb kunagises lähe
duses nn. vabadusvõitlejate ringkondadega,
m is on arenenud valusa distantseerum ise
suunas, olgu siis seoses ühiskondlike kriiside
ga või kodakondsusseadusega tekkinud p in
gete akum uleerum isega. M artin Luik nendib
tänaval liigeldes: “Jah, dekolonisatsioon on
läbi kukkunud. Viies kolonn ei naasnud esi
isade maale, ta jäi kohale ja nõudis oma
õigusi." Luik ju polnud kunagi tahtnud inim e
si rusikatega viibutades üle Narva jõe k ihuta
da, ta tahtis vabaneda kolonialism ist kui näh
tusest. Käsper viita b nim elt nähtustele, m illest
oleks tore vabaneda ja om a põlvkonna suut
likkusele selles “ vabadusvõitluses” . N iisiis,
tugevalt on üleval küsim us kaotajate põlvkon
na võim alikkusest ja tähendusest. “ Vennad
Luiged” on igatahes kena lugem isvara, kohati
vägagi vaim ukas, dokum entaalse hõnguga,
varjatud isiklike tagamaadega rikastatud h uvi
tava (m is sest, et näiteks m ulle pisut vas
tukäiva) stiiliga romaan.

PEETER KÜNSTLER
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Loojatega/loojate loomingust

Armsa maarahva
tähtraamat

Tartu Forseliuse gümnaasiumi 31. kirjanduspäeval
Legendaarse kirjandusõpetaja Vello Saage
ellu kutsutud kirjanduspäevade traditsioon
jätkus Forseliuse güm naasium is 2 8 . m ärtsil
3 1 . kirjanduspäevaga, mis seekord kandis
nim e "Ü le kõige on m aailm al v a ja ...” . Ürituse
viisid läbi Vello Saage kunagised õpilased,
Forseliuse güm naasium i eesti keele ja k irja n 
duse õpetajad Helja Kirber ja M adis Paide
ning ettevõtm ist toetas Tartu K ultuurkapital.
Kirjanduspäeva m itm ekülgne kava pakkus
publikule võim aluse kohtuda loojatega: oma
loom ingust rääkisid ning luulet ja proosakatkeid esitasid Paul-Eerik Rum m o, Kauksi Ülle,
Jürgen Rooste, Priit Kruus, Hedda Maurer.
Sõna said nim etatud kirjanike ja luuletajate
loom ingu üle m õtisklenud koolinoored ning
Eesti noortest naiskirjanikest kõnelenud Kadri
Tüür. Lisaks ettekannetele sai p ublik nautida
ka Antoine de Saint-Exupery teose “ Väike
prints” põhjal loodud südam likku etendust,
m ille tõi vaatajateni Forseliuse güm naasium i
näitetrupp Eha Valge juhendam isel.
Kuigi esinejatering oli m itm ekülgne, ku ju
nes kirjanduspäeva läbivaks m otiiviks heli-ja
sõnakunsti seos.
Forseliuse güm naasium i kirjandusklassi
abiturient Targo Leini ei piirdunud üksnes
Rum m o luulekeele iseloom ulikum ate joonte
väljatoom isega, vaid luges ka enim m õt
teainet pakkunud Rum m o luuletusi ning esi
tas kitarri saatel Rum m o tekstile loodud “ Pist
oda la ulu ” .
Paul-Eerik Rum m o rõhutas oma ettekan
des luule ja m uusika seotust, soovi katsetada
kahes suunas. Neist esim ene on tagasipöör
dum ine algelem entide, sõnade ja iseäranis
häälikute, juurde ning eksperim enteerim ine
häälikute kõla- ja tundevarjunditega. Teise
suunana tõi Rum m o välja m õtte vaadata
lu u le t paberil või m õnel m uul nähtaval
infokandjal, mis võim aldab sam uti tagasi
pöörduda üksikute tähtede ja silpide tähen

dusteni. Lisaks luuletekstide virtuaalvõrku
ülesriputam isele pakub internet võim alusi
luua ka erinevate linkide kaudu hüpertekste,
nende seas ka luuletusi.
Forseliuse güm naasium i õpilase Marica
Boguni ettekanne Jürgen Rooste luulest ja
küsim usest, m illine on seos luuletaja m õt
tem aailm a ja ta loom ingus väljenduva vahel,
oli sujuvaks sissejuhatuseks Jürgen Rooste
etteastele “ M aniaki avalik esinem ine” , m illest
kujunes publiku kaasaelam ise põhjal otsus
tades päeva üks eredam aid hetki. Ka selles
etteastes põim usid m uusika ja luule: noor
autor esitas valiku oma luuletusi, saatjaks
Kaarlo N õm m salu kitarril ja klaveril ning
kaasalugejaks/lauljaks Lauri Eesmaa. Kõige
s u u re m a t elevust te kita s Rooste ja ta
kaaslaste “vaim ne, religioosne ja süstem aati
line” lugu jänesest ja endas selguselejõudmise läbi siiliks m uutum isest, m illes ka pub
likule anti võim alus kaasa laulda. •
Kauksi Ülle etteastes tu li sam uti esile laulu
ja luule side. Koos tütre Maaliga esitas ta
oma võrukeelseid luuletusi väga vanas kaasja täishäälikute kokkukõla järgivas rahvalaulu
vorm is, mida Kauksi Ülle sõnul teavad nüüd
seks vaid vähesed. R ahvalauluvorm sulandus
tänapäeva m a a ilm a te m a a tika g a : p u b lik
kuulis laulutüübis “ m üüdud neiu” lugu Carmen Kassist, itku suuresti naisteajakirjadest
pärit kuvandite m õju all oleva tänapäeva
tütarlapse ja naise raskest elust ning laulu
v a e s la p s e s t-tä n a p ä e v a eesti noorest, kes on
vaeslapse rollis isegi siis, kui tal on vanem ad,
sest ka siis ei osutata ta lle p iisa va lt
tähelepanu. Kauksi Ü lle andis sam uti pub
likule võim aluse kaasa laulda, m ida vaatajad
ka rõõmuga tegid.
Eesti noortest naiskirjanikest ning nende
kohast kirjanduskaanonis kõneles Kadri Tüür.
T ü üri sõnul on eesti n a is luuletajate tee
ajaloolisest vaatevinklist pikk ja sädelev, ent

sam a ei näi k e h tiv a t naisp ro o s a k irja n ik e kohta. Ühe
probleem ina näeb T üür seda,
et naiskirjanike puhul aetakse
m eeskirjanikega võrreldes tih e 
dam ini segam ini kirjaniku ja teose tegelaste
teod, tegelaste tegusid peetakse naiskirjanike
poolt toim e panduks. Tüür m ärkis, et ka
Eestis võib märgata, kuidas naist esitletakse
välim use abil: tih ti kaunistab naiskirjaniku
raam atukaant tem a foto, kuid m eeskirjanike
puhul esineb seda m ärgatavalt vähem . Kõ
neleja täheldas, et Eesti noored naiskirja
nikud, näiteks H iram , Rakke, Kõusaar, astu
vad kirjandusm aailm a sageli raam atu, m itte
näiteks lü h ijutuga, tõestades, et nad on
võim elised enam asti m eeskirjanike teostest
koosnevas kirjanduskaanonis kaasa rääkim a.
Forseliuse g ü m n a a s iu m i õ p ila n e B erit
Petolai rääkis oma hum oorikas ja fantaasia
rikkas ettekandes mõtetest, mis tal tekkisid
noorte kirjanike Mia Leite, Priit Kruusi ja Hed
da M aureri teost “ Koopia” lugedes. Kõneleja
lõpetas lootusega, et nim etatud autoritelt
avaldatakse veel palju teisigi töid, nii et saaks
luua kas või uue Noor-Eesti ja Siuru.
“ Koopia” kolm est noorest autorist kohal
viib in u d Hedda M aurer ja Priit Kruus ilm es
tasid om a ettekannet “ Koopia” proosa katkete
ga, m is andsid ettekujutuse autorite keeleka
sutusest ning teoses kerkivatest küsim ustest.
K irjanduspäevast kujunes erinevate gene
ratsioonide, loojate, keelte - luule ja proosa
keele, m uusika ja sõna keele, eesti ja võru
keele, meeste ja naiste keele, varasemate
aegade ja tänapäevatem aatika keele kohtu
m ispaik.

H IIE SAUMAA,
TÜ inglise keele ja kirjanduse üliõpilane,
Tartu Forseliuse güm naasium i vilistlane

14.
III em akeelepäeval toim us T ar
tus Tam pere M ajas järjekordne k ir
jandusõhtu. Sedapuhku oli vestlus
teem a väga päevakajaline - piibel ja
selle tõ lk im in e eesti keelde.
N im elt rääkisid Jaak Peebo ja Peeter
Roosimaa lõunaeestikeelsest Uuest Testa
m e n d ist, m ille uus va lg e ka a n e lin e n in g
aukartustäratavalt paks faksiim ileväljaanne
toob sajandite tagant tänapäeva lugejani
eestlaste koolihariduse ja ühtlasi ka tärkava
eneseteadvuse esim esi võrseid. Uue väl
jaande baasraam atuks on 1 6 8 6 . aasta lõu
naeestikeelse Uue Testamendi esitrükk, m ille
luksusväljaandest pärinevadki vasttrükitud
tekstihiiglase praegused leheküljed.
Tam pere
M aja
p o o lh ä m a r
kivisaal
m ahutas suure hulga k u u la ja id , kellest
enam ik ka ise hoogsalt vestlusse sekkus.
Kõneldi Vastse Testamendi saam isloole kaasa
aidanud kultuurilisest ja ajaloolisest taustast
ning tõlkeprobleem idest. K üsim usi sadas
nagu m urdu. Nii m õnigi kuulaja lisas om alt
poolt m õne põneva loo või nüansi. Kui
õnnetu “ rootsi spioon” Virginius, kelle pea
venelased siinsam as Tartus maha raiusid,
oleks seda d is k u s s io o n ia ld is t seltskonda
k usagilt kivisam ba va rju s t pealt kuulata
s aanud, oleks ta tõ e n ä o lis e lt õ n n e lik u lt
õhanud, kuna see armas maarahvas, kellesse
toonastel pastoritel ja saksahärradel vä h im a t
ki usku polnud, on enda ja oma keele kõige
kiuste alal hoidnud ning seeläbi end ka
kõrgkultuuri tootnud-tootvate maade ja rah
vastega ühele pulgale upitanud. Küllap võiks
ta selles teadm ises enda üle kõvasti uhkust
tunda, aitas ju tem agi oma Vastse Testamen
di rahvakeelde tõlkim isega meid sellele posit
sioonile tü k k maad lähem ale.

KERLE ARULA
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Schiller on surnud!
Friedrich Schiller, “Salakavalus ja armastus” ,
tragöödia kahes vaatuses. Tõlkija Hannes
Villemson. Lavastaja Mikko Viherjuuri (Soome),
kunstnik Ann Lumiste, võitlusstseenid Indrek
Sammul (Tallinna Linnateater). Osades Tambet
Tuisk, Marika Barabanštšikova, Piret Simson
(Ugala), Ao Peep, Jüri Lumiste, Indrek Taalmaa, Janek Joost, Külli Saldre, Heikki Haravee,
Helena Merzin. Esietendus 9. märtsil Vane
muise väikeses majas.
...ja vaatajad on kogunenud kadunukese
ärasaatm isele. Just selline tunne võib saali
saabuvat vaatajat vallata, kui ta näeb enne
etenduse algust lava eesserval laiutavat seinasuurust musta ristkülikut, m illele on pro jit
seeritud S ch ille ri tä is p ik k n im i. Nagu
hiigelm õõtm etes m ustast m arm orist hauakivi
- a in u lt sü n n i- ja surm adaatum id puuduvad.
N üüd kogutakse viim asedki vaatajad saali ja
natuke aega m ängib m uusika. Alles siis kus
tuvad tuled ja sündm used laval hakkavad
hargnem a. Justkui film is: m ustal taustal tiitrid
ja neid saatev m uusika, enne kui film ise
pihta hakkab. M uusikaline kujundus on kogu
etenduse vältel film ilik , näiteks ju h a ta b
stseenid sageli välja paarisekundiline m eloodiajupp vm t. Nii et tegem ist ongi film iga! Aga
m illisega?
Kavalehel tsiteeritakse m uidu põh ilise lt
Soom es tegutseva üsna eduka lavastaja
Mikko Vahejuuri sõnu, m is lubavad kam m ervarianti, “ m ille õrnus ja jõud loodetavasti
Tartu p u b liku t liig u tab ” . Aga heas mõttes
kam m erlikkust, intiim sust, kom forti, viim istle 
tust ja otsapidi dekadentsi ulatuvat hoolim atut
väljapeetust, võib leida vaid laval liikuvaid
aadlikke kehastavate näitlejate kostüüm ides
ja grim m is. Lavakujundus on m in im a lis tliku lt
la ko o n ilin e , puhastes värvides. Laval on
puidust musta värvi toolid ja laud. Ja kaks
suurt m usta värvi seina või paneeli. Neist üks
on teisalda tav, osu tu b te is e lt po olt ere
punaseks nin g sellega te kita ta kse lavale
dünaam iline ruum . Seina liigutavad nim etud
punasesse riietatud tegelased, kes esinevad
ka president von W alteri sõduritena ja sobivad
sellistena süm bolise erim a in im likku se le ja
arm astusele vastandatud kurjust vm t. Ning
seda seina ei liigutata m itte a in u lt stseenide
vahetudes kui ruu m iva h e tu se m a rke rit mehed punases panevad seina liikum a ja
tegelased peavad liikum a vastavalt sellele ka
stseenide sees. Lavakujunduses ja värvila hen
duses on seega ilm selgelt süm bolijõudu. Ent
see ei tee lavastusest veel kam m erlikku.

N iisiis, film ik s ei ole m itte sugugi näiteks
d avid lyn ch ilik punasesse brokaati m ähitud
m õ is ta tu s lik k u m a a ilm a k u ju ta v barokne
m üsteerium vm t. On lihtne teleteaterlik kiredraam a, kuigi ja h , põhjam aiselt m aitseka
m in im alism i joontes disainitud. M ängustiil on
seebi om aselt afektiivne, tegelased üsnagi
tüüp ilise d. Vaid Indrek Taalmaa m ängitud
W urm on tegelane, kelle kuju paneb mõtte
liikum a. Alguses näib ta lihtsalt õelutseva
kom pleksides hädavaresena. Siis kaine in triig itsejana, lo o gikuna, p re sid e n d ile võrdse
kaaslasena. N ing lõpuks osutuks see presi
dendi sekretär justkui halliks kardinaliks, kes
on algusest peale m anipuleerinud juba lausa
presidendi endaga. Lavastuses on küll õrn
võim alus küsim useks, kes on W urm tegeli
kult, mis tem as toim ub, m ida ta Luise vastu
õieti tunneb. Sest tem a ju külvab lavam aailm a
kaose, tem a pisikestel plaanidel on ettearva
m atu lt traagilised tagajärjed. Aga seda küsi
m ust ei küsita, ei esitata ka lõpustseenides,
kui konkreetselt president näeb oma sekretäri
kõige põhjustajana. Kirgiiselt kukutakse vaid
üksteist süüdistam a stiilis “ sina süüdi oled,
oled jah, oled küll, vo h ” .
N iisiis keskendutakse lavastuses õilsa Ferdinandi kangelaslikule õhklem isele ja tema
papa nii põhjatule kurjusele, m is õigupoolest
ei paku m ingit pinget. M uidugi on tänases
seerias veel haaravaid võitlusstseene, m õõ
du kalt erootikat, arm uavaldusi ja needm isi.
Lõpuks on laval stiilikohaselt surnud tege
lased.
Lavastaja on vaim ustunud Schilleri tekstist
ja nii järgib ta tru u lt näidendi autori ideed ega
vaevu otsim a m idagi konkreetsem at naiivsest
m ust-valgest vastandusest. Schilleri m aailm a
lavaletoom ine on tem a m issioon. Ja see ongi
suurim puudus. N äidendina on see m aailm
juba olem as, m illeks tuua lavale m õttetu
koopia, tekitada sim ulaakrum ja sellega S chil
lerit devalveerida. “ “ Salakavaluses ja arm as
tuses" on kõrvuti nii hea kui halb," nendib
V ihejuuri kavalehel sügavm õtteliselt.
Kiitust saab V ihejuurile avaldada ladusa
loo eest. Intriig käivitub nagu iseenesest ning
pingestatud lugu kulgeb m õnusalt hoogsas
tem pos. Seda ju st esimeses vaatuses. Teise
vaatuse alguse m eeleoluks on üks suur hukk
ja häving, m ida saadab sentim entaalne nutt
ja hala. N ing seda seisundit kantakse vapralt
lõpuni. Lavastaja laseb näitlejatel esitada tü ü 
tu t autoriteksti arm astusest ja õnnetusest.
Kahju küll, aga vähem alt laval ei kõla see

kuigi m õttetihedalt ega poeetiliseltki. Etendus,
m ida siiani kandis põnev lugu oma intriigikudum istes, kaotab senise pinge. Tugevneb tu n 
ne, et no tekitam e nüüd paar laipa ja lähm e
täna õhtuks laiali. Paratam atult on lavastus
klišeelik, ja klišeelik on ka s iinkirjutaja põhihinnang; see lavastus ei ütle m itte m idagi uut,
tähenduslikku ega sügavat ei salakavaluse,
arm astuse ega m uu sellise kohta. Kahjuks
m itte ka “ Salakavaluse ja arm astuse" või
Schilleri kohta üleüldse, mida ehk ootasin. Ei
avata tem a loom ingus m ingit konkreetset,
am m ugi m itte uut võim alust. U uenduslikkus
jm s. pole m uidugi m ingid universaalsed,
esm ased või o le m u s lik u d
kategooriad
etenduse vastuvõtul, aga katarsist ka igatahes
kahjuks ei kogenud.
O lgu, te g e lik u lt on ilm s e lt te g e m ist
konkreetsele s ih tg ru p ile suu n a tu d m eele

lahutusega. Sellisena väärib lavastus aplausi.
Kokkuvõttes, arvestades eriti audiovisuaali
kontseptsiooni ja efektset teostust, täpset ja
puhast lavastajakeelt, loo kulgem ise naudi
tavust ja ikkagi häid näitlejaid, ei ole ju tegu
m itte m ingil ju h u l halva lavastusega. Nii võiks
ehk seda soovitada esiteks lihtarusaadavat ja
m eelelahutuslikku kultuuri otsivatele ja kvali
teeti vä ä rtu sta va te le k e s kkla ssiin im e ste le
(kavalehel nim etataksegi lavastust kodan
likuks tragöödiaks), teiseks rom antism i, S chil
leri jm s . fä n n id e le -h u m a n ita a rid e le , kes
leiavad alati mõnes detailis om as ringis disku
teerim isväärset. Ja kolm andaks sobiks lavas
tust vaadata kooliõpilastel, et saada kogemus
klassikast elavas esituses. Viim ase kontingen
di üle oleks ilm s e lt e rilin e heam eel ka
teatritoolistel.

just. Presidendi ja tem a sekretäri söömaaeg
koosneb liua peal toodavast “tulepraest” , m i
da siis “ pahad” tegelased endale taldrikusse
tõstavad. Kujundi staatusesse tõstetakse ka
hõbedased ketid, mis toim ivad kahes fu n k t
sioonis - peksm isriistana ning presidendi ar
mukese Leedi M ilfordi (Piret Simson) käevõruna. Ketid m uutuvad ahelateks nii kurjade
kui heade kätes, m illest lahtirebim ine nõuab
peaaegu üle in im likku m eelekindlust ja tahte
jõudu.
Lavastus üllatab ka oma suhtelise keha
lisusega. Pean eelkõige silm as arm astajate
Luise (M arika Barabanštšikova) ja Ferdinandi
(Tambet Tuisk) stseene. Väga plastilised
stseenid, kus kehaga öeldakse rohkem kui sõ
nadega ning see juba on m idagi m uud kui
tavapärane klassika interpretatsioon lubaks.
Kehalisuse tipuks lavastuses on kindlasti Fer
dinandi ja atašee von Kalbi (Janek Joost)
võitlusstseen - ei mäleta statsionaarse teatri
lavalaudadel nii efektselt teatraalset võitlust,
selle elam use eest suur tänu stseeni seadjale
Indrek Sam m ulile.
Järgm ine o lu lin e m ärksõna Vanem uise
lavastuse puhul on “ atm osfäär” , see ähm ane
ja palju ekspluateeritud term in, siinkohal küll

rohkem tähenduses “ energia” . Lavastus on
terav ja sädelev paljuski tänu näitlejatele.
Lavastaja on m itm es intervjuus öelnud, et
Tambet Tuisk on Ferdinandi rolliks kui loodud.
Sama mõte tuleb ka vaatajana saalis istudes.
Tohutu energia ja veenvus, m ida näitleja laval
üles näitab, on im etlusväärne. Pärast eten
dust jäi kum m itam a ka Piret Sim soni m ileedi
roll. Väliselt staatiline, aga sisemise energia ja
ärevusega m ängitud.
V anem uise lavale on n iis iis toodud
kaasaegse m õttega klassika. K äsitletakse
inim likkuse või pigem inim ese otsingut meie
m ateriaal-tehnilises m aailm as. Puudutav. Par
alleel tekib näiteks skandinaavia teatriga, kus
klassikat lavastatakse küll ja küll, kuid m o
dern ise e rita kse sedavõrd (m o b iilte le fo n id ,
ülikonnad, hiphop-riietus), et mõte kaob ning
vaatajatele antakse tarbida vaid kest. Lavastus
“ Salakavalus ja arm astus” on liigutav traagi
line arm astuslugu, kus hum anistlike mõtetega
Ferdinand ei ole m itte pelk idee eest võitleja,
vaid üles on leitud inim ene. Etendus kestab
vaid 2 tundi ja 10 m inutit, seega igati sobiv
kultuuriinvesteering tänapäeva kiires m aail
mas.

SILVER SIKK

Inimene on üles leitud!
Vanem uise teater on kasutanud lavastajana
värsket verd välism aalt ning ikka ja jälle
variseb kokku m üü t Tartu tolm un ud kom binaatteatrist. Soomlase M ikko V iherjuuri lavas
tatud saksa klassiku näidendis ei leia m ingit
ko stüüm id ra am a t ega m õtte tu t publikusse
õ h k a m is t, m is ka h tle m a ta nii m õnelegi
seostub sõnaga “ klassika” . Selle asemel on
hoopis efektne m in im a lis m ja kaasaegne
mõte, m ida m uu hulgas annavad edasi ka
tasem el näitlejad.
Visuaalselt on lavastus ilm selt praeguse
eesti teatri üks m õjuvam aid. Lavaruum i m a
hub vaid suur ratastel liigutatav paneel, m ille
fu n ktsio n a a lsu s on im epärane. Selle abil
m uudetakse ruum i suurust ning sellega ka
m õju vaatajale. Sam uti on ääretult lihtne
m uuta k iire lt m ängupaiku ning ka stseeniks
vajalikku atm osfääri. Siinkohal on o luline
kunstnikutöö (Ann Lumiste) lo o m u liku lt koos
töös lavastajaga. Lavastuse värvid on a in ult
m ust ja punane, pisikesed valged detailid ja
kolm halli kostüüm i välja arvatud. Ülalpool
kirjeldatud paneel ongi ühelt kü lje lt m ust,
teiselt punane. Ka kostüüm id on kujundatud
ideaalse (ajatu) stiilitundega ja tähendusliku
v ä rvig a m m a g a . N ii kin d la v ä rv iko n ts e p t-
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siooniga lavastust eesti teatrites meelde ei
tulegi, vahest ehk T iit Ojasoo “Arm astusega ei
naljatleta” Draam ateatris. Vanem uise lavas
tuse puhul hakkavad mõtted kohe liikum a
värvisem antika suunas. Punane kui ohu värv,
kui vihkam ine, kirg, iha. Aga ka punane kui
arm astuse värv. M ust kui universaalsus, kui
süngus ja põhjatus. N ing nende kahe värvi te
rav vastuolulisus. Kõik need m ärksõnad oma
kontrastsusega kehtivad ka lavastuse puhul.
P õ h je n d a m a tu st ja ju h u s lik k u s t lavastaja
V iherjuuri endale lubanud ei ole.
“ Kontrastsus” ongi lavastuse üks paljudest
märksõnadest; tuleneb see m uidugi rom antismiaegsest näidendist endast. Kõrgemast sei
susest noormehe armastus kodanikusoost neiu
vastu kui näidendi pealiin, kõrvale must-valged
head-halvad tegelased. Ka lavastuses on m ust
valget skeemi rõhutatud, aga üheülbalisus ei
dom ineeri labaselt. Uudsus peitub arusaamas,
et rõhutatud m ust-valgus võib tõesti olla peen,
põhjendatud ja nüansseeritud.
Nagu juba m ainitud, m ängib olu list rolli
lavastuse visuaalne külg. Kirjeldan veel paari
väikest efektset detaili. Presidendi sekretär
W urm i (Indrek Taalmaa) soeng turritab kui
kuradil, rõhutades tegelase üdini m inevat kur

M A D U PESTI

M.(eta) Undi töö ja lõbu
Mõned mõlgutused Undi teatritööst “Tango” ja “ H ot’i” kontekstis

“Hot” . Emily - Tiina Tauraite, Demona Liina Vahtrik.
p r iit g r e p p
“ Lavastajaraam atus” ütleb Mati Unt, et ta on
ikka postm odernism i või intertekstuaalsuse
aja laps. Lavastades ei suru ta maha m õjutusi
“ lapsepõlvest” ja selle üle võib valdavalt head
m eelt tunda. Postm odernism ja intertekstuaalsus on kaasajal sünonüüm sed mõisted.
Paar alljärgnevat lauset inter- ja m etatekstuaalsusest on lisatud otseselt Eesti Draa
m ateatris 3 1 . jaanuaril esietendunud Mrožeki
"Tango” ja 4. a prillil Von Krahli teatris esi
etendunud Undi “ Hot’i” vaim us. Sellisest
va a tevin klist m ain itud lavatekste põgusalt
vaatlengi. Sam ast va a te v in k lis t lavavorm i
vaatlused on aga märksa kom plitseeritum ad.

Tekstiteoreetiliselt
P ostm odernism i kaub am ä rg iks kuju n e n u d
intertekstuaalsust võib kõige triviaalsem a lt
defineerida kui viide t eelnenud tekstidele.
(Kuna U nt on suurelt ja olt ikkagi ju literatuur
ne, brechtlik, võõritav jne. lavastaja, siis on
ajutiselt m ugav opereerida kirjanduses käibi
vate teooriatega ja neid lõdvalt rakendada.) Et
vältida süüdistusi m õjutustes ja plagiaadis,
järgitakse järgnevat vorm i reeglina - autor
(näiteks lavastaja Unt) viitab oma tekstis
(enda näidendites, ka teiste näidendites, m ida
ta n.-ö. intertekstuaalselt töödelnud on) teis
tele tekstidele, oodates lugejatelt (vaatajatelt)
nende viidete m õistm ist om a tekstistrateegia
ühe osana; ja ideaalne lugeja, m itte a in ult et
saab vihjetest aru, vaid on teadlik ka sellest,
et autor on teadlik nii vihjete olem asolust oma
tekstis kui ka lugeja teadlikkuse st neist.
Intertekstuaalsuse tü ü pilisi võtteid on näiteks
autori surm - Foucault' ja Barthes’i kontsept
sioon autorist, kes ei loo originaaltekste, vaid
paneb uuesti kokku ja saadab ringlusse m a
terjale varasem atest tekstidest; lugeja vabas
tam ine (asendam e lugeja vaatajaga) - luge
jale antakse vabad käed lugeda tekstist (või
teksti sisse) om aenda tähendusi ning tuua
sisse lisatekstidest pärit isiklikke assotsiat
sioone (teatris on asi veel põnevam , sest li
saks lugem isele/kuulm isele on ka nägem i
ne/vaatam ine); “ plagiaatlus” - ajal, mil kõik
kirjandusvorm id on ära kasutatud, saab tekst
olla kirjutatud ain u lt "autori poolt, kes im i
teerib Autori rolli", nagu kirjutas Barthes.
M etatekstuaalsust saab om akorda vaadel
da intertekstuaalsuse ühe avaldum isvorm ina.
M etatekst kui m etakeelne tekst on teisele
tekstile suunatud tekst, tekst teksti kohta.
Tähtis on, kuidas võõras tekst on analüüsi
tavasse teksti lülitatud, m itte aga tem a seosed
algtekstiga. Teistest tekstidest lähtuvas tekstiloom eanalüüsis saab oluliseks m itte võõraste
tekstide kasutam ise konstateerim ine ja nende
m õjude otsim ine teksti struktuuris, s.t. m itte

algtähendus, vaid tähendus teises tekstis ja
uue lugeja jaoks. Tavalise metateksti valda
jääb teise autori “tsiteerim ine” kõigis võim a
likes vorm ides: plagiaat, tsitaat, paroodia,
travestia, im itatsioon. Otsese m etateksti kõr
val on teiseks alaliigiks autom etatekst, mis
tähendab siduvust autori oma tekstiga. Siia
kuulub siduvus oma teose eri variantide va
hel, oma teose tõlkim ine, teose töötlem ine,
p se u d o n ü ü m , s tilis e e ritu d pseudotsitaat,
autori m üstifikatsioon, pealkirjade m atkim ine
ja pseudotõlge.
Kõik see käib m õnusalt ka M rožeki-U ndi
“ Tango” ja U ndi “ H o t'i” pihta. Nagu U nt
“ Tango” kavalehelgi kirjutab, on allusioonid
Shakespeare’i, Tšehhovi ja G om browicziga
ilm sed. “ Tangos” on nähtud ju ka “ H am leti”
parafraasi. (U ndi teatritöödes on mu meelest
üldse olulised kavad, sealt saab teadm isi ja
võtm eid, naistele on kasulik “ H ot’i” kavaleht.)
Undi töötluses saab aga näidend veel lisaballasti. Loom ulikult ei ole aga kirjandusteoste
puhul v õim alik fikseerida kõiki seoseid teiste
tekstidega, m etodoloogiliselt pole see isegi
vajalik.
“ H ot’i” puhul reklaam itakse küll allusioone
Shakespeare’i “O thelloga” ja need on ka ole
mas, kuid siiski saab rääkida uuest näidendist
ehk näidendist n.-ö. ainetel/m otiividel. (Sest
dram atiseerija on alustekstist piisavalt palju
kaugenenud, nii et originaalsed m otiivid ja
sõltum atud tähendused hakkasid dom ineeri
m a.) Paralleele saab tõm m ata U ndi paari
aasta taguste jõ u lis te Lutsu töötlustega.
(N äiteks U ndi tekst “ Täna õhta viskam e lutsu”
võiks olla intertekstuaalsuse õpik või vähe
m alt töövihik.) “ H oti” tekstiga on seoses ka
■ü m berkirjutam ine, mis on kaasaegsest (post
m odernistlikust) kirjandusest ja intertekstuaalsusest lahutam atu term in ja võte. Teatud
klassika korduslugem ine genereerib aeg-ajalt
ideid selle üm berkirjutam iseks. (M itu korda
võis U nt “O thellot” lugeda, enne kui tekkis
“ H o t’i” kavatsus!?) Ü m b e rk irju ta m in e kui
kom positsioonitehnika eelistam ine m odernis
m i/p o s tm o d e rn is m i p o olt on ajen d a n u d
m õningaid kaasaegseid kirjandusteadlasi defi
neerim a uuesti paroodia, üm berkirjutam ise
ühe põhižanri m õistet ja tõstm a paroodiastiili
kaasaegses (postm odernistlikus) kirjanduses
ja kunstis väljapaistvam ale kohale. Ü hesõna
ga - võttes aluseks, et mis tahes kirjandusteos
on intertekstuaalne, peaks mis tahes kirjandustöö iseenesest olema ka paroodiline. Ja
“ H ot” seda ka on.
Kuna Shakespeare on klassik, siis tuleb
tegem ist teha ka kaanonitega. Kaanon on
m etakirjanduslik kategooria, m illes peegeldu
vad norm atiivsed ettekujutused kirjandusprot
sessist. Ja loom ulikult U nt lõhub hää meele
ga neid kaanoneid - niisiis on “ H ot’is” fooku
ses ikka seesama lõõskav petm ine/tapm ine,
aga kõik käib tänapäevaselt kiiresti, nagu hotdoge m üües või portaalis hot.ee.

Vorm ja selle moodustajad
M õlem ad näidendid on lavastatud väikestel
lavadel. N iisiis ei saa rääkida vorm ilisest
(välisest) laiast joonest juba puht tehnilise
poole pealt. Näitleja ei tõuse esile m itte n ii
võrd laval, vaid ju s t loos, m ida esitatakse.
Vale oleks arvata, et väike ruum U ndile kit
saks jääks, aga võib a inult spekuleerida, kui
das “ H ot” ja “Tango” oleksid paistnud suure
lava suursugustes eht teatraalsetes võtetes,
seisundites ja m uus vorm ilises (post)m odernsuses. M ingit m õõdet andis “ Tangole” kind
lasti ju u rd e visuaalne v iide G om brow iczi
“ Laulatusele” , m ille U nt Vanem uise suurel
laval suurelt orbiidile lasi. U ndi teatrialased
sooritused pakuvad siinkirjutajale pinget just
eespool m ainitud tekstiliste iseärasuste ja
eelkõige teatraalsete väljendusvahendite ra
kendam ise poolest. Visuaalsete allusioonide
küllusega ja välise vorm i m etatekstuaalsusega

võib vaataja lasta rõõm salt endal “juhtm eid
kokku” . Kõigele aga ei pea U ndi lavastustes
tähendust otsim a ja ega saagi. Ja mõned
asjad on seal niisam a. (M uidugi on võim alik
ka vaataja jõuetus.)
“Tango” puhul on õnnestunud lavastaja ja
kunstniku (Ene-Liis Semper) koostöö. Parajalt
ja heas mõttes haiglane kujundus (sam a
väärsete rollilahendustega) ei lase unustada,
et tegem ist on ikkagi poola absurdidraam aga.
Poola absurdidraam as on poliitilin e alltekst
tugev, see ei ole puhtalt allegooria, vaid räägib
ka eksistensialism ist - niisiis on üsna kindel,
et ka U nt meie kohalikku tänapäeva viitab.
Irooniast rääkim ata.
Praegu on arvatavasti “Tango” enesele selgeksm õtlem ine m õnevõrra keerulisem kui
selle kirjutam ise või Undi 1 9 8 9 . aasta lavas
tuse ajal, m illest H. H. Luik p õ h jalikult ka
TM Ks kirjutas. M om endil mässavad vist kõik
kõigi vastu.
Sotsiaalsust on parajalt ka “ H ot’is” . See
biooperlik sarvekandm ine, kaigaste kodara
tesse loopim ine, vere, higi ja pisaratega
võitlem ine käib ju paljudes korterites. M u id u 
gi ei maksa arvata, et U nt m eile tõsim eeli
näitab “ pildikesi elust enesest” . Tegelikult ju
näitabki, aga kui U ndi interteksti Shake
speare’! m otiividel esitab Von Krahli trupp, siis
ei ole karta, et see vin t nüüd keeramata jääks.
Näitlejatööd on U ndi lavastustes pea alati
tasemel olnud. U ndi lavastuste puhul olekski
vist paradoksaalne, kui näiteseltskond ei
sooritaks oma etteasteid korrektselt ega tä i
daks etteantud ülesandeid. Võim ekaid näitle
jatöid saab konstateerida m õlem a lavastuse
puhul - Draamateatri “ Tangos” esinesid Mait

di, otsest suhtlem ist publikuga, lõputut võõritam ist, tögam ist, m uhedat m etat jne. Von
Krahli näitlejad on selle peale m ihklid. Kohati
olid Ulfsak ja teised ikka kohe päris naljakad.
Kui nüüd kokkuvõtlikult siin m ainitud kahe
lavastuse kohta m iskit m ärkida (siinkirjutatu
jäi küll p iin lik u lt ja ebaõiglaselt põgusaks,
teatriloo aspektist vaadatuna vajaksid see
sugused teem ad märksa pikem aid ja põhja
likum aid ülestähendusi),: siis m ingem tagasi
siinse teksti pealkirja juurde. "Tango” lavastus
on tõsine ja teatud vastutusega tehtud töö.
“ See ei ole naljaasi,” , ütleks hum orist. O ff-off
“ Hot" on aga lavastajal aktiivse puhkuse ja
lõbuna suurepärane idee. Peab oskam a
lõbutseda. Enne töö ja pärast lõbu.

RAIT AVESTIK

Malmsten, Andrus Vaarik, Kersti Kreismann,
Viire Valdma, Rein Oja, Maria Avdjuško, Taavi
Eelmaa, ja Von Krahli “ H ot’is” Juhan Ulfsak,
Erki Laur, Liina Vahtrik, Tiina Tauraite, Peeter
Rästas.
“Tango” näitlejad esinesid valdavalt sellises
iroonilises ja võõritavas võtmes. Vahel tundus,
et nad nagu m ängiksid lolli, m etalolli. Aga
selline psühhootiline vegeteerim ine oli põnev,
kuid õnneks ka m itte liialt. “ H ot’i” seltskond
polnud nii soliidselt absurdne, ei esitatud ju
ka jõ u list näidendit, vaid m otiive. Selliste
postm odernsete fragm enteeritud tükkide pu
hul võib osutuda tähtsaks see, et publik tu n 
neb alusteksti ning on tänu sellele suuteline
täitm a lavastuse lünki. Kuid “ H oti” puhul
joonistub U ndi lugu välja ka alusteksti tu n d 
mata. U ndi lavastus on hea ja kerge intellek
tuaalne m eelelahutus. Selles on kitši, estraa

“Tango”. Tommy - Andrus Vaarik, Artur M ait M alm sten.
h arri rospu

Näitleja kui märk
V ä ä rik u fa rs ih a rju tu s k o d u te a tris
See ei ole see Cooney, kellega eesti farsisõbrad on m itm ekordselt tuttavad, vaid tema
poeg. Ja poeg on esialgu lahjem kui isa. Kogu
tükk rajaneb ainsam al võttel, mida meeletuse
ni ekspluateeritakse. Tõsi, see võte on teatrikom öödia üks alustalasid. Sellel rajanevad
pea kõik Shakespeare’i komöödiad. Asi seis
neb isikute äravahetamistes. Kedagi peetakse
kelleski, keda too tegelikult ei ole, ja sellest
johtub ebaadekvaatne käitum ine. Ja nalja tu 
leb kui käisest. “ Rahauputuses” ei jää nalja
kohtade vahele praegu õhku. Osalt on põh
juseks näitlejate esialgne ebakindlus, mistõttu
dialoog jookseb kohati kokku, sündm usi ei
mängita suureks jm s.
Et kirjutatakse tükke, kus iga repliik peab
naerutama, viitab teleesteetika jätkuvale pea
letungile. Sest eks ole “ Rahauputuse” protokuju ks TV-naljas/70w’d, kus iga repliik peab
lõikam a. Selle allakriipsutuseks lastaksegi
iiveldam a ajavaid kaadritaguseid rõkatusi.
Publik aga hakkab teatriski arvama, et ju vist
nii peabki olema. Igatahes m uutusin ma esi
mese vaatuse ajal lausa õnnetuks, sest kõik
tundus nii ajuvaba ega ajanud üldse naerma.
Hea siiski, et teiseks vaatuseks jäin. Abielunõustaja lõi teravusi, sest seksiga sugeneb

koomikasse alati lisadim ensioon. Lõppeks on
pooled lavalolijad ka staarid (“ Tõnisson tradit
siooniliselt “tu m m in e ” , M almsten jälle vem 
mal, näe, Zorro kah laval” jne.) ja kokkuvõttes
ikka midagi kujunes.
Aga tõeliselt huvitav oli kogu etenduses üks
episood. See oli siis, kui juba päris lõpupoole
tuli esimest korda lavale Ita Ever. Ja huvitav
oligi just see tema tulek, sest mängida pole tal
seekord pea m idagi, peam iselt deus ex
m achina taoline lõpp välja kuulutada. Aga kui
ta tuleb, siis miski läbistab publikuridu ja saal
nagu elektriseerub. Sel hetkel aktualiseerus
publiku teadvuses see, mida Ever on meie
kom öödiateatris korda saatnud. Jätkem prae
gu kõrvale, mis on nonde arvutute farsside
suhe tõsisema tööga, mida Everil ei ole
kahjuks nii palju olnud. Rõhutagem, et ko
möödias on ta olnud hiilgav. Ja sellest sündis
ki teatrisotsioloogiline-publikupsühholoogiline
fenomen. Lavale ei tulnud näitleja, vaid märk,
tuli ikoon, ja sellest piisas, et publik vaim us
tusse ajada. Ever ei pidanud üldse midagi
tegem a, aga p u b lik tõusis tagajalgadele.
Sihukest hetke tasub vaadata.
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Armastusest ja surmast millest siis veel...
CD: Eesti R aadio ja ARM
M usic Ltd. “ 2 0 . sajandi eesti
v o k a a lm u u s ik a ” . V illu V a ld 
maa (bariton) ja M artti Raide
(klaver)
Äsja sai CD-kettaie üks läbi
lõige eesti vokaalm uusikast.
Autorite reas peegeldub eesti
m uusika ajalugu: Saar, Tubin,
Sisask, Sumera, Mägi, Kangro,
Tõnu Kõrvits... Varaseim laul, M art Saare “ Vaikus” , on pärit
aastast 1 9 0 6 . Kõige hilisem ad, Mäe “ M uu sika ” ja Kangro
ning Kõrvitsa laulutsüklid, on loodud peaaegu sajand hiljem .
Laulud on sellest, mis surelikku igal ajal puudutab - ikka
arm astusest ja surm ast. Aga kõneldava CD valik on selle
poolest huvitav, et siin ei kõla need teem ad m itte üksnes
kunstilises ülenduses, vaid ka vorm ilises alanduses. Autoreid
inspireerinud alustekstides on luuleklassikute ja kõrgstiili kõr
val parasjagu groteski ja rahvalikku “ m adalkeelt” .
Ka arm astuse objekt ei ole üksnes looduskujundites lahus
tunud eeterlik või kaotsi läinud unistuskuju . Ühe laulu sisse
näiteks on kirjutatud skulptori loom iskirg - inim vo rm ide puu
dutam ise iha (Raim o Kangro “ Käsilane” Kirke Kangro tekstile).
M õnikord on arm astuse objekt spirituaalne. M õnikord on kõ
neks eluihalus üldse. M õnikord tuleb m ängu arm astuse prag
m aatika ja argipäev. Kokkuvõttes on plaadikavas kõik nagu
elus ja päriselt.
Laulude esitused on aastatest 1 9 9 6 , 1 9 9 7 ja 2 0 0 0 . Esitu
se tasemes näib m ängivat ju h u s. Solisti hääletegem ise “ kitsa
mad kohad” on ka kohati kuulda: kam m erlaulu õrnem ad var
ju n d id ei pääse alati hääle s e e s t-v õ i natukene ülevõim enda
tud klaveripartii seest - välja. Bariton V illu Valdm aa tugevaim
külg on karakteri loom ing - “ rahvatoonis” , groteski kalduv või
m is tahes m uu "ku nstilise” viisiveeretam ise raam idest väljuv
intoneerim ine. Seda sorti m uusikatki on plaadil parasjagu.
Aga nii arm astuse kui ka lauludevaliku alguses on unistus,
peabki olem a, m uidu läheks asi liiga karm iks. Helgem ates kõ
lades ja poeetilise tekstiku jun diga laule on alguses ja lõpus:
näiteks M art Saare “ Vaikus” (1 9 0 6 ) ja Eduard Tubina “ Su
õrna kätt” V. G rünthal-R idala tekstile (1 9 2 6 ). CD lõpulaulud
on Tõnu Kõrvitsa viisistatud “ Kolm Shakespeare’i sonetti”
(1 9 9 8 ). Nendest on kuulda, et lüürika on ka pärast kõiki v i
haseid “ -ism e” eesti m uusikas alles ja võtab Kõrvitsa m uusi
kas eriti kauneid vorm e. Autor austab luuleteksti: Shake
speare’! sonettides hingab rahulik ja selge tekstifraas. H inga
mises on rom antilist avatust, aga klaveripartii on delikaatne õrn pitsiline muster.
Plaadi keskpaigas on kontrastid koos: dram aatiline ja pilav
vaatenurk. Eduard Tubina “ Kolmes laulus” (1 9 6 1 ) Kalju Lepi
ku tekstidele kohtuvad m odernistliku helikeele süngem ad kõ
lad ja arm astuse spirituaalne külg. Ester Mäe “ M u usika” Rainer Maria Riike eksistentsiaalselt raskekaalulisele tekstile on
sam uti hardalt tõsim eelne. Aga teekond m uusikas on selge ja
katarsise poole juhtiv.
Järgnevad laulud üritavad arm astus(t)e koorm at maha
heita. S eitsm eküm nendate põlvkond teeb nalja. Või justkui
nalja - kes seda täpselt teab. Raimo Kangro tsüklis neli aspek
ti teem ale “Arm astus ja su rm ” (2 0 0 0 ) on nelja teksti autoriks
pereliikm etest koosnev loom inguline brigaad: luuletaja Leelo
Tungal ja kolm tütart. “ Vana arm ” räägib Näärivana surm ast,
“ G urm aan” on in im like ihade “tõlge” köögikunsti keelde. “Aso
la u l” on teadagi asotsiaali laul. See kilekottidega tegelanegi
esitab nõudlikke küsim usi elu ja surm a kohta. Piinlik: keda
see huvitab? - Kangro laule läbib te ksiiku ju n d ite lõbu, m u u si
ka provotseerib banaalsustega.
Lepo Sumera näib ka nalja tegevat. Tema viieosaline
tsükkel “ Laulud eesti a b ielulü ü rikast” (1 9 9 6 ) kasutab vabalt
rahvaluu le te kste, aga helikeel on lih ts a lta la, enam asti väga
gi rahvam uusikaline. M uusikas tervikuna valitseb stilistilin e
pillerkaar: rahvaliku vem m alvärsi rütm ide sisse kõlab m õni ro
m antiliselt tunglev m eloodiakäik; m õni nukker lü ü rilin e vahelehüüe; või pseudodram aatiline m ürin klaveripartiis; või false
tiga peenehäälne piiksum ine vokaalpartiis. V iit osa seob naiiv
ne rahvalik refrään: “ Mu kallike, mu kullake, sa armas oled
m in u le .”
Sumera laulutsüklisse on stuudiotöö m õned nüansid juurde
m änginud: siduv refrään on m itm ehäälseks tehtud, kajad te k i
tavad ruum iefekte. Nii tuleb m uusikasse justkui ülaltvaade ja
üldistus: m õistev pilk, mis arm astuse argipäevaski sü d a m lik
ku tuum a aim ab. Aga põhiline on ikka Sumera m uusika ise.
Rahvatoonis roppustest hoolim ata käib sellest hell vari läbi.
Uus CD on tükikene eesti vokaalm uusika ajalugu. See on
salvestuse väärtus. Aga ühtlasi on see plaat ka väikene va im u 
ajaloo ülevaade: näitab m uutuvat elutunnet; näitab, kuidas
loov inim ene ühe sajandi vältel m itu t sorti arm astuste ja sur
maga hakkam a on saanud.
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Eesti muusika päevad 2002 (I)
Vanad meistrid uues kuues, uued meistrid vanas kuues, klassikud ja tudengid, kammer- ja sümfooniline muusi
ka - see iga-aastaseks traditsiooniks saanud festival paneb ka kõige laisema komponisti sulge haarama. Tänavu
kõlas eesti muusika päevadel (4. - 10. IV) tervelt 3 2 esiettekannet. Ning ega eesti muusika päevad pole veel läbi:
aprilli lõpus (2 6 . ja 2 7 . IV) saab Estonias näha-kuulda Eespere, Tambergi ja Tulevi lühiooperite ja -ballettide õhtut
“Peegeldused”. See oleks justkui epiloogiks festivalile, mis algas omapärase proloogiga.

Proloog
Päev enne korraldas Rein Rannap Estonia kontserdisaalis ise
ühe eesti m uusika päeva - nim elt lõppes seal 3. IV tem a tu u r
“ Selges eesti helikeeles” . Kavas ain u lt eesti m uusika, m ängis
ta nii vanem aid kui uuem aid eesti heliteoseid. Just heli-, m itte
klaveriteoseid, sest Rannap oli nii m õnestki loost teinud seade.
Tobiase “ Eks teie tea” originaal on ju m eeskoorile ja orelile,
Tormise “ Suisa s uud” pole sam uti klaveriteos, am m ugi “ Mu
isamaa on m inu a rm ” . Kuid klaveril need nüüd kõlasid, m õ n i
gi kord kõlavas R annapit ennast rohkem gi kui algupärandi
autorit. Siiski ei välju nud äratuntavuse piiridest m iski peale
avaloo, M art Saare “ Laulu m ännile” .
M äletatavasti eelnes Rannapi tu u rile reklaam ikam paania,
kus peategelaseks m usta-vaIgekirju lehm , seljal Eesti kaardi
kujulised laigud. N üüd tu li pianist lavale analoogses m ustavalgekirjus karvases frakis, isegi m ust Steinw ay oli väikeste
valgete Eesti-kontuuridega dekoreeritud - Rannapi puhul on
visuaalne, lavaline ja m uusikaline alati seotud. Kavalehelt võis
lugeda Rannapi hoiatust “ Täna on üks teistm oodi kontsert” .
Teades, et Rannapi iga esinem ine on “teistm oodi kontsert” , oli
nüüdnegi selline nagu oodata võis. See tähendab siis saali hä
m arat valgust, eksalteeritud m ängum aneeri, suuri teatraalseid
žeste, retoorilist aplom bi. Sam uti rahvam ehelikku joviaalsust
publikuga suhtlem isel ja flirti popm uusikaga. M õnevõrra tava
tu oli siiski, et osa teoseid kõlas n.-ö. täpses esituses, kui sil
mas pidada algupärandi noodipilti, teine osa lugusid aga Ran
napi vabas töötluses. Tema tõlgendused on m õlem al ju h u l se
davõrd julged, et sageli ei tea enam , kus lõpeb autoritekst ja
algab im provisatsiooniline om aloom ing. Seda enam , et suure
m alt ja o lt kasutas Rannap ühelaadseid m änguvõtteid nagu ag
ressiivne löökpianism , forsseeritud dünaam ika ja tem pod.
Õnneks oli kontserdi keskel lüürilisem teosteplokk, mis
koosnes Pärdi “ Variatsioonidest A riinuška tervekssaam ise pu
h u l” , Sumera “ Palast aastast 1 9 8 1 ” ning Sisaski “ Kuldkalast”
(“ Tähistaeva ts ü k lis t” ). Kusjuures üks lugu läks teiseks üle va
hetult ja orgaaniliselt. See oli pööre esituslaadis, õnnestunud
leid, mis pakkus vaheldust nii kõrvale kui show st pisut
üleskrutitud vaim ule.
Popurriisid, m ida Rannap arm astab, oli koguni kaks: üks
koosnes Valgre lauludest ning teine Tambergi, Ehala, Ojakääru
ja Ernesaksa m enulugudest. “ Mu isamaa on m inu a rm ” kõlas
igasuguse pateetikata - Rannap oskas sellest teha hoopis jazzballaadi, muuseas ühegi m aitsevääratuseta, lihtsalt ja lo om uli
kult. N iisam a loo m u liku lt m ängis ta lisapalaks Ruja lugusid,
neist “ Suudlus läbi jäätunud klaasi” ja “ Nii vaikseks kõik on
jä ä n u d ” valm istasid ilm selt äratundm isrõõm u paljudele. Päev
hiljem algas juba festival, m ille esim ene pool oli päris tihe kaks kontserti päevas polnud erand, vaid reegel.

“Mammutmuusika”
Festivali avaakord, v iie tu n n in e “ M a m m u tk o n ts e rt” EMAs
(4. IV) koosnes neljast osast ehk paneelist, m uusikaliselt aga
18 teosest, m illest vaid kaks (Tulve ja V ihm andi om a) polnud
esiettekanded. Interpreetide ja publiku päralt olid nii EMA
kam m ersaal, ooperistuudio kui orelisaal, kusjuures ooperistuudios to im u va t transleeriti orelisaali videoekraanile ja vastu
pidi. Üllatused ootasid kohe “ M am m utkontserdi” alguses, kui
W eekend G uitar Trio (M art Soo, Tõnis Leemets ja Robert Jürjendal) esitas vanam eistrite Räätsa ja Marguste m uusikat
elektrikitarridele. Jaan Räätsa (1 9 3 2 ) “ Etüüdides kolm ele ki
ta rrile ” oli heliloojale iseloom ulikku m otoorikat ja kujundikorduste kasutam ist. Kui esim ene etüüd oli läbipaistvalt kam 
m erlik, siis teise intensiivsem ad värvid saavutati n.-ö. helim oonutusseadm e distortion {heavy-rock\ kitarrisangarite põhirelv) abil. Kolm as etüüd oli oma jõuliste kitarrikäikudega eel
nenu “sugulane” , kuid siin kuulis regulaarsete rütm ide kõrval
ka ebaregulaarseid. Teine vanam eister, kes esitles end uues
kuues, oli Anti Marguste (1 9 3 1 ) - tem a rahvaiuuleainelises
teoses “ Suur härg ja väike vend” lisandus kolm ele kitarrile ka
P riit Lehto vokaal. “ Suure härja” m ärksõnadeks kujunesid gro
teskiga m ängim ine ja iroonia, millesse tõid vaheldust heljuvad
elektroonilised kõlam aastikud. Pika teose lõpuosa “ Väike
vend” m õjus kõige kontsentreeritum alt, viim ane “ härjatapm ise”-lõ ik sõnadest “verda sai venegi täie” tundus seostuvat ko
guni pro g e ro cki heas mõttes räm edavõitu intonatsioonidega.
Esimeses paneelis m õjusid värskelt ka Kõrvitsa ja Jürgensi
teosed, kum bki eri kontekstis. Tõnu Kõrvitsa (1 9 6 9 ) pala
“W ild Flow er” (“ M e tsalill” ) oboele (Kalev Kuljus) ja klaverile
(M ati M ikalai) kujunes koloriitseks stseeniks, kus m ärkim is
väärne roll värvidel, näiteks veerandtoonidega m ängiv oboe.

A inuüksi Kuljuse nüansirikas m äng võis vaim ustada, teos ter
vikuna m õjus leebe ja id ü llilis e pastoraalina. M u u sika 
keskkooli abiturient Liis Jürgens (1 9 8 3 ) m ängis oma kom 
positsiooni “ Punanesininekollane” korraga nii harfil, klaveril
kui tem pelplokkidel - neiu nagu orkester! Siin oli leidlikke
lahendusi: näiteks, jätnud mõne akordikom pleksi klaveril pe
daaliga kõlam a, tegi ta kiire kehapöörde, täiendades seda kla
veri kõrval seisval harfil. Lisaks im itatsioonide m äng kahel p il
lil vaheldum isi, seejärel tem pelplokkide põgusad rütm ifiguurid
- selles küm nem inutilises loos oli paras annus im provisat
sioonilist m õtlem ist. Hoopis teisest, kuid sam uti huvitavast
m aailm ast pärines EMA tudengi Tauno Aintsi (1 9 7 5 ) “ Troop”
võim endatud flöödile (Tarm o Johannes) - põhiline oli atonaalne lineaarsus, m ida värvisid m itm esugused ülepuhum ised,
elektroonilised kajad ja flöödi obertonaalselt m itm ehäälne
mäng. Suur kaja annab flöödile palju juurde: üks fraas veel
kaigub, kui juba astub sisse järgm ine, tulem useks fantaasia
rikas kõlakihtide kokkum äng.
Teise paneeli esiettekannete a u to rite s t m õ ju sid Uue
Tallinna Trio (H arry Traksm ann v iiu lil, Kaido Kelder tšellol ja
M arrit G erretz-Traksm ann klaveril) atraktiivselt nii Krigul kui
Kaum ann. EMA tudeng Ülo Krigul (1 9 7 8 ) ühendas “ Seinad”
aktiivselt motoorse liikum ise lühikeste staatiliste plaanidega.
Esimeses kahes osas valdasid nurgeliselt jõulised kujundid ja
teravad sünkoobid, vahel sekka ka sama järsud subito pianoõ.
Üsna suure kontrastina järgnes viim ane osa, m õjudes lü ü rili
ses m editatiivsuses instrum entaalse aariana. Tõnis Kaum anni
(1 9 7 1 ) “ Valitud salongipalad” algasid osaga “ Eksootilised rüt
m id ” , kus Traksm ann hoidis v iiu lit nagu balalaikat ning tõ m 
bas näppudega üle keelte. Eks see üks “ nihestatud” salongi
m uusika oli, kogu oma sarkasm i ja justkui irvitavate glissandodega. “ Tango” järgnes sam uti kõverpeeglis - ei m ingit sen
tim enti a la Piazzolla, pigem kuratlik tants, mis võiks seostuda
kasvõi W iiralti “ Põrguga” .
Kolm andat paneeli jagasid orelisaal ja ooperistuudio.
Esimeses kõlasid esm alt M art Siim eri (1 9 6 7 ) kaks pala v iiu li
le (M ik k M urdvee), flöödile (Tarmo Johannes), klarnetile (Too
mas Vavilov) ja orelile (autor ise). Neist “Tiivasirutuses” võis
kuulda päris sugestiivseid kõlakom plekse ning vaikselt m u u tu 
vaid m uusikalisi seisundeid. Järgnev “Tuju” paiskas valla ä k ili
si fortissim o-tõuse, m is enam asti lihtsalt vaibusid, kuid üks
jõudis ka tõelisse dissonantside “ kakofooniasse” . Just siin oli
oreli madala registri täm brivõim alusi kasutatud eriti huvitavalt
ja efektselt. Igor Garšneki (1 9 5 8 ) Toccata ja passacaglia “ Pardon, Bach” kõlas Andres Uibo esituses. S iinkirjutaja om a teost
ei kom m enteeri, küll aga edastab ühe tuntud m uusikateadlase
arvam use. N im elt ütles ta, et alguses tundus talle, nagu pida
nuksin ma passacaglia pealkirjastam a hoopis “ Pardon, A rtur
Kapp” . Aga kui lõpus hakkas kõlama tsitaat Bachi HTK I osa
kuulsast c-m oll prelüüdist, ain u lt et C-duuris, oli Bachi-vabandus talle arusaadav küll. Hästi, võin ka Kapi ees vabandada,
et tü hjast tü li ei tekiks. Edasi - EMA m agistrandi Lauri Jõele
he (1 9 7 4 ) “ Praegu me näeme aim a m isi” oreliversiooni esiette
kannet m ängis huvitavate registrivalikutega Ulla V illenthal.
Teos oma massiivse paatosega m õjus nagu atonaalsete kõla
m asside konglom eraat. Kõik need kõlapannood hääbusid v ii
m aks vaiksesse staatikasse - m uusika justkui tardus ühte
helisse, täpsem alt oktavite tuikam isse.
“ M a m m u ti” viim ane paneel algas Kerri Kotta (1 9 6 9 ) Variat
sioonidega klaverile (M ati M ikalai), mis kujutas variatsioone
erinevatele fa k tuuritüüpidele - raske tokaatalik akordika vahel
dus märksa läbipaistvam a tekstuuriga. Ester Mägi (1 9 2 2 )
laulu “ Ö öhõlm ad” esitasid sopran Pille Lill ja Marje Lohuaru siin oli nii ekspressiivset pinget kui naiselikku sensuaalsust.
Peab ütlem a, et Lille ka unilt lüürilin e tõlgendus ja vokaalne ar
tistlikkus olid festivali üks m eeldejäävam aid elam usi. Kontser
di viim aseid helindeid dirigeeris Risto Joost Voces M usicales
Ensem ble’i ees. EMA tudengi Kristjan Kõrveri (1 9 7 6 ) “ Pre” on
sisem isest dü n a m ism ist kantud kom plitseeritud rütm ijaotustega teos. “ Head vorm iproportsioonid” võiks olla selle
üheks m ärksõnaks. V iim ane kom positsioon, EMP kunstilise
ju h i Tim o Steineri (1 9 7 6 ) “ In m em oriam ” pälvis suure aplausi
eeskätt sügavm õttelise sisuga - viim ase paari aastaga on lah
kunud ülekohtuselt palju väljapaistvaid eesti heliloojaid. Stei
neri lugu erineb teistest uudisteostest juba helikeelelt: m eloo
diale pööravad eesti nüüdiskom ponistid vähe tähelepanu, Stei
ner on m eeldiv erand. Haarav m uusikaline dram aturgia, tä p 
sed proportsioonid, sugestiivsed kujundid - kahtlem ata teos,
mis vähese aja, seitsm e m inutiga ütleb o lulist ja palju.
(Järgneb.)
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Jüri Okas. Nim etu. Installatsioon Vääna-Jõesuus, 1 9 7 9 .

Poeetilise illusiooni vägi
Paik on oluline, kui isegi m itte üks keskseid m õisteid praeguses esteetikas: sellest räägi
takse nii arheoloogia, geograafia, antropoloogia kui keskkonna vaatepunktist. K unstiteo
ses kujutatud paik, rõhuasetused paiga esitam isel, seotus (või m itteseotus) inim te ge vu 
sega ei kõnele a in u lt ajastu või konkreetse kunstniku eelistustest, vaid toovad esile soot
sium i m entaliteedi, osutades valitsevatele võim usuhetele. M eg a iiitm on u m e n did , hauad,
varem ed on m älutähised, m ille kaudu m idagi tõstetakse esile, m idagi aga jäetakse kõr
vale, unustatakse. Kõik oleneb vaatepunktist ja m õtlem issuunast: “ M eie keha, kuivõrd ta
vahetab kohta, on lahutam atu vaatekohast m aailm ale ja on sellelt vaatelt ka om a eksis
tentsi saanud, on võim aluseks ja tingim useks ekspressiivsetele operatsioonidele ja kõ i
gile vaatekohtadele, m is konstitueerivad ku ltu u rim a a ilm a ” (M aurice M erleau-Ponty).
Paik, ruum , keskkond ja/või selle spetsiifilised
fragm endid on ka meie kunstiteoreetilises
m õtlem ises järjest olulisem aks saanud: Kaia
Lehari ja Virve Sarapiku eestvedamisel on
kunstiakadeem ias m itm eid aastaid tegeldud
keskkonnaesteetikaga, varemed (nende roll ja
tähendus) olid m inevikku ja tänapäeva ühen
davaks lüliks m öödunud nädalal toim u n ud
väliskunstim uuseum i ning restaureerim iskooli
ühiskonverentsil.

Maaelu flaneuri silme läbi
XIX sajandil kinnistati kogu Euroopa kultuuris
n e li-v iis s a ja n d it varem käibel olnu d
põhim õisted tavateadvuses siiani visalt püsi
vateks stereotüüpideks. Visuaalne kunst kui
võim saim (enese)representeerim ise ja väär
tustam ise vahend m ängis selles protsessis
keskset rolli. XIX sajandi viim ane veerand
manifesteerib m oodsat suurlinna kui uudset
elulaadi ja -standardit, m ille eesotsas on nautlev ning üm brust tähelepane likult jälgiv flan e u r - m aailm akodanik, kes täna tunneb end
koduselt Pariisis, hom m e Londonis. Suurlinn
kui ahvatlev ja ainu võim a lik elam isviis on
jõudnud inim esteni ju st seda ajastut doku
m enteerivate piltide - eelkõige im pressionis
tide m aalide kaudu. U ut elulaadi ülistav
m anifest pärineb tollal m õjuvõim salt kunstite
oreetikult Charles Baudelaire’ilt, kuid praegu
tunnem e teda ikkagi eelkõige süm bolistliku
poeedina. XIX sajandi viim ane veerand lööbki
kahte lehte linna ja maa, dokum enteerides
esimest, poetiseerides teist. Maaelu rom antiseerim ine toim us vargsi, realistliku kujutel
ma pakkum ise varjus. Meie kunstist on selle
suundum use imehea esindaja Oskar Hoffm ann, eesti talupoja n.-ö. dokum enteerija.
Kuid ei XIX sajandi lõpp ega ka selle esindaja
H offm ann polnud ainus m inevikus nostalgitseja ning selle oma ajas tõe pähe pakkuja.

Veel parem näide on Pieter Brueghel vanem
(1 5 2 5 / 3 0 - 6 9 ), keda tunnem e hollandi
talupoja kuju loojana, lausa nii ehedana, et
XX sajandi film ik u n s t on kasutanud tema
m aale ajastuautentsete kaadrite loom isel.
Tuletagem meelde m eilgi peaosalise rollis
m änginud Lem bit Ulfsaki tõttu populaarset
film i “ Till U lenspiegel” : Bruegheli lum isel
m aastikul sum pavad kütid, üksteist talutavad
pim edad ning kõrtsilaua taga pum m eldavad
talupojad lõid ajastu tausta. Pole ka im estada,
sest h ü ü d n im e d e “ta lu p o e g -B ru e g h e l” ja
“ kojanarr-B rueghel” järgi tu n ti teda veel kaua
pärast surm a. Tema kaasaegsed imetlesid
kunstniku loodustruudust: tollal tuntud teoree
tik Karel van M nader kiitis Brueghelit talupoe
gade karakterit esiletoovate koom iliste fig u u ri
de eest. Samas on teada, et Pieter Brueghel
kuulus Antverpeni intellektuaalide seltskonda,
töötas sofistikeeritud erakollektsionääride tel
lim usel, oli P hilipp II am etlik geograaf, ena
m iku tem a m aale ostis pärast kunstniku sur
ma R udolf II, ning tem a ajastuautentsed
talupojad kandsid sada aastat varem moes
olnud rõivaid. Eks Brueghel nii nagu ka meie
Oskar H offm ann pidas oma talupoegi m aail
ma kõige m a a lilis e m a k s rahvaks. Tema
talupojad olid ahvatlevad, küll veidi võõrastust
tekitavad m uinasjututegelased, kelle kum m a
lisuse kaudu sai osutada moraalile. Just nii
nagu seda oli teinud Bruegheli eelkäija Hieronym us Bosch (u. 1 4 5 0 - 1 5 1 6 ) - ta a s kõrgelt
h a ritu d , om a k o d u lin n a H ertogenboschi
intellektuaalse eliid i väljapaistev esindaja.
Vaid esitam isviis on teine.

Maa kui poetiseeritud identiteet
M aaelu, aga ka väheväärtustatud linnaosa töölisaguli poetiseerim ine õige moraali ja eel
kõige oma identiteedi otsim ise nim el ei kadu
nud meie kunstist ka esimese iseseisvuse

ajal. N ikolai Kum m itsa, Kaarel Liim andi, A nd
rus Johani, Eerik Haam eri, Johannes Võerahansu triikija d , kingsepad, niitjad, kartulivõt
jad, lam bapügajad, kalurid on üldistatud
tüübid, tegelaskuju m etafoorid. Nende rõivas
tus - kaabud, rätikud, kuued, põlled, hõlstid
võivad pärineda nii XX sajandi päris algusest
kui ka 1930ndatest. Nad on osa rahvusm üüdist, ikka ja jälle korratud saagast, regivärsist.
Veelgi ilm sem maskeraad tuleb välja suhte
liselt hiiisajaloost, 1 9 7 0nd atest ja 80ndatest;
ajast, m il kunstnik kuulus juba orgaaniliselt
linna, oli nautlev, aga ka tähelepanelikult jä l
giv m aailm akodanik - flaneur. Ilusaim näide
sellest on 1 9 7 4 . aastal Tartu kunstim uuseu
m is ko rra ld a tu d te m a a tilin e n o o rte n ä itu s
“ Inim ene ja põld” . Põllu(m aa)inim esed olid
täpselt sam asugused, kui noort intellektuaali,
sensuaalset naist, hingepiina või -rõõm u väl
jendavad inim fig uurid: neile oli vaid lisatud
maaelu m eenutavaid detaile, vorm ilisi ikoone
- hernehirm utis, kom bain, küps puu- ja köögiviljasaak. Polnud tõesti vahet, kas Peeter
M udisti tütarlapsed tantsisklevad viljapõllul
või pargis, Tiit Pääsukese neiud toetuvad vas
tu ateljeeust või nõjatuvad porgandikuhjale.
Isegi tollane retseptsioon m ärkis seda: “Vae
valt on õigustatud see, kui seitsm eküm nen
date aastate N õukogude Eesti küla iseloom us
tavat töö intensiivsust ja m ehhaniseeritust,
aga ka jõgede-järvede äärde kerkivaid saunu
ja saunapidusid kujutatakse aina m ingi pallaslikult vaikse id ü llin a ” (Jaak Olep, Kunst,
1 9 7 6 ). Otsese flaneuri hoiaku oli võtnud Kaa
rel Kurism aa, kelle autoportreeline päikese
prillides m ehike oligi distantseerunud vaatle
ja.

Maailmapildi illusoorsus
Jüri Okas dokum enteerib tollast aega: talle ei
saa ette heita ei varjatut ega varjam atut m as
keraadi. Sellele võib kinn itust saada praegu
Roterm anni soolalaos eksponeeritud retrospektiivist, seda on tõdenud ka tem ast kirju ta 
jad. Peeter Linnap toob Okase “arheoloogia”
keskse m eetodina välja kiretu kom m entaari:
“Okas teeb seda (rõhutab pildi illusoorsust R. V.), rõhutades ju s t pildi toorm aterjali, foto
FÜÜSILISUST. Siin toob ehk mõnevõrra sel
gust Garry W inogradi mõte: “ Ma pildistan sel
leks, et hoom ata, kuidas näeb välja p ildis
tatud tegelikkus” . Okas astub siit edasi veel

H ansa p a n ga kunstivaldkonna toetusprojekti eesm ärk on lä h en d a d a asjalikku igapäeva kunsti püsiväärtustele.
N ii loom e eelduse kohtum isteks, mis laiend av ad nii kunsti toetuspinnast kui k a a ru sa a m a kaasaegsest p angast.

ühe väga olulise sam m u. Ta pildistab selleks,
et hiljem NÄIDATA, kuidas “ pildistatud tege
likkus” välja näeb” (Kunst, 1 9 9 4 ). Okas on
m eieni toonud linna (peam iselt Tallinna) ja
m itte lin n a (V ääna-Jõesuu lageda ranna).
Tema linn kui paik (koht) on asendatud paigatu (kohatu) linna alaga (vt. lähem alt Kaia
Lehari. Ruum. Keskkond. Koht, Eesti Kunsti
akadeem ia, 1 9 9 7 , nr. 5). Kuid see m ittelinn
ei tähenda maad, loodust, m aastikku. See on
m idagi, m is jääb linnade vahele, m illest räägi
takse kui v a h etsoonist. K restom aatilises
mõttes on selleks vahetsooniks kiirtee kui
a rh ite ktu u rse ko m m u n ik a ts io o n i fenom en.
Okas ei kasuta kiirteed, sest ega 1 9 70nd ate
Eestis ei saanud ju kõneldagi kiirteest kui
spetsiifilisest kohafenom enist. Okase vahetsoon on tühi rand - loodusliku kaose ja kor
rastatuse ühendus. Sinna on Okas lisanud
ku ltu u rilist korrastatust - aktiivseid m aakunsti
konstru ktsio o n e , m is re(de )ko nstrueerivad
looduslikku korrastatust - ning need kiretult
dokum enteerinud.
Jüri Okase retrospektiiv ei tekita illusiooni
m öödunud taaskohtum isest m öödunud ajaga.
Okase retrospektiiv tekitab nostalgilist taas
kohtum ise rõõmu m öödunud kultuuriga. Oka
se tööd, mis on dokum endid, ei lase ennast
vaadelda dokum entidena. Oskar H offm anni
olustikum aalid, mis ei ole dokum endid, pane
vad ennast vaatam a ajastu dokum entidena.
Kahe erineva ajastu kunstniku loom ingu retrospektiivi üheaegne eksponeerim ine paneb
m õtlem a m a a ilm a p ild i .illusoorsuse peale,
maskeraadi peitva tõelisuse peale. Tähendus
liku ja illusoorse p ildiruum i ühendava intertsooni vajalikkuse peale. Just nii nagu kasuta
sid seda XV sajandi m adalm aade m eistrid,
ilusam aks näiteks võiks olla Rogier van der
W eydeni püha Luukas, kes m aalib M adonnat.
Luukas, evangeelium käes, ja Aadama ja
Eeva kujutisega kaunistatud taevasel troonil
istuv purpurse m antliga neitsi Maarja esin
davad süm boolset ruum i, sem antilist paika.
Taustas detailselt täpselt kujutatud Brüssel
illu so o rse t ru u m i, reaalset paika. Nende
vahele jääv püha Joakim i ja Anna figuuridega
aed - hortus conclusus ühendab kaht tsooni,
kaht m aailm a, kaht m entaliteeti.
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Hoffmann fecit
Veebruaris ja m ärtsis viiel pühapäeval to im u n u d loeng-kontserdid Oskar H offm anni
(1 8 5 1 - 1 9 1 2 ) loom ingu ülevaatenäituse saateks olid üsna rahvarohked. Eriti palju p u b 
lik u t kogus H eiki M ätliku koostatud baltisaksa m uusika kava, sam as kui parim sisuline
dialoog XIX ja XX sajandi vahetuse kunstiga te kkis R udolf Tobiase keelpillikvarteti (1 9 0 2 )
puh u l. Ka XVII ja XVIII sajandi k u n in g lik klavessiinim uusika ei jää n ud näituse kontekstis
võõraks, sest XXI ja XIX sajandi k u ltu u rilin e distants on m õõ tm a tu lt suurem kui XVII ja
XIX sa ja nd it lahutav. Klassikalise kunsti, selle (järjest ühe pildi näitel) tõlgendam ise ja
m uusika süm bioos tekitas kordum atu m useaalse õhkkonna. Järgnevad a rtiklid on kirja
pandud suuliste ettekannete põhjal. Neid ühendavaks võib H offm anni loom ingu kõrval
pidada ka kohatunnetust: ü he lt poolt respekteeritava ajalooga R üütelkonna hoone, teisalt
rahvusliku ärkam ise aegne Eestimaa.

Talumees tubakakarbiga
1 8 9 0 . aastatel m aalitud “ Talumees tub aka 
karbiga" (õli puul) kujutab mehe poolfiguuri
neutraalsel taustal. Mees on pöördunud otse
vaataja poole, jõudeolekule viitavad tubakakarp käes ja rebasenahkne m üts peas. M üts
on H offm anni m eheportreede iseloom uliku
m aid tunnuseid. See ei ole eestlase rahvuslik,
vaid pigem seisuslik peakate XIX sajandi teisel
poolel. Kerjus ega kehvik sellist karusnahkset
m ütsi ei kandnud, sam uti käsitööline, kelle
riietust täiendas nokats. Punakas dekoratiivne
rebase- või m ägram üts kuulus tavaliselt ta lu 
perem ehele, tähistades elus edasijõudnud,
e nesekin dla t olekut. Juba renessansiajast

peale m ärkis karusnahk kostüüm is prestiiži ja
valge herm eliin oli lubatud a in u lt kuninglikule
soole.
Kuid olulisem kui need vähesed atribuudid
on H offm anni m aalil eesti mehe avatud, kontaktivalm is ilm e. Varasemate aegade estofiilid
kujutasid eestlast sageli täisfiguurina, uurides
teda kui objekti, m is/kes erines tu n d u va lt
kunstniku enda elulaadist ja vaim setest hoia
kutest. Üks tähtsam aid estofiile XIX sajandi
esimesel poolel August Pezold andis 1 8 3 4 .
aastal küll oma m odellidele nim ed: Tarvastu
mõisa Ants ja Eva Põltsam aalt, kuid ta nägi
neis siiski kohaliku rahvarõiva kandjaid. Neil
ei olnud veel perekonnanim e, m ida asendas

kohanim i. Oskar H offm anni ei huvitanud et
nograafiline täpsus. Tema maali talum ees,
tubakakarp käes, on üsna om asugune inim e
ne kunstniku vastas.
Seoses inim ese k u jutam ise ga m eenub
H offm anni puhul võrdlus: Eestimaa Rembrandt, mis võib tunduda teenim atu. Seda
võrdlust on kasutanud Tiina Abel oma e tapili
ses kataloogis “ Düsseldorfi koolkond eesti
kunstis” (1 9 8 0 ) ja Ervin Pütsep (1 9 9 1 ), ei
olegi selge, kes selle võrdluse lendu laskis.
Võibolla sündis see 1 9 1 3 . aastal H offm anni
m älestusnäituse ajal Riias. Kuigi koloriidis on
lähedust, puuduvad Oskar H offm anni loom in
gus Faust, kadunud poeg, Saskia. On kat
kendlikke andm eid (Aleksander Tassa m ärkmetes EKLAs), et H offm ann tegi hilisperioodil
ka skulptuuri, sealhulgas trip tü h h o n i, m ille
keskosas oli suur krutsifiks. Ent see töö ei ole
jäänud kunstiajaloo sõelale ja näib, et nii reli
gioosne kui ka inim like kirgede tem aatika jäi
talle kaugeks. Ta loom ingus puuduvad suured
filosoofilised teem ad, m ille sügava käsitluse
kinkis inim konnale Rem brandt (1 6 0 6 - 69).
Kuid ühes valdkonnas p uutub H offm anni
loom ing R em brandti omaga kokku ja see on
“väikese inim ese” toom ine kunsti. Kalvinistist
R em brandt andis kerjusele näo. Nagu ka

tem a kaasaegne prantslane Jacques Callot
(1 5 9 2 - 1 6 3 5 ), tõi ta alam kihid suurde kuns
ti. R em brandt ei näinud sõdureid, kerjuseid ja
m ustlasi grotesksetena, vaid teda m otiveeris
niihästi nende m aalilisus kui in im lik pale. Nii
võim egi võrrelda: Oskar H offm ann andis eest
lasele näojooned kunstis. H offm ann pühen
dus endast hoopis erineva elulaadiga eesti
kihtide kujutam isele, kuigi tubakakarbiga ta lu 
mees ju st alam kihti ei kuulunud.
Sam uti nagu Johann Kölerit ei tuntud ka
Oskar H offm anni kuigi palju oma ajajärgu
sünnim aal. Kuid kui Köleri isa ja ema portree
jäid ki publikul nägemata - kunstnik tasuski
isikliku tänuvõla - , siis H offm annil oli eesti
talupoja suhtes just paras a rtistlik distants.
Tema viis allasurutud, kuid pöördu m atult
iseteadvust koguva eestlase kuju (sam uti
nagu Eesti m aastikud) Peterburi, H ollandi ja
Saksamaa näitustele ja küm netesse erakogu
desse. Oma õpetajatest Düsseldorfi akadee
m ias Eduard von Gebhardtist ja Eugen Dückerist, kelle jaoks kodum aa põlisrahvas oli
vaid üks elem ent nende teoreetiliselt läbikaa
lutud kunstiloom ingus, oli ta selles suhtes
isegi järjekin dla m ja siiram .

ANNE LÕUGAS

Ajalehte lugev mees
Maal kui argiajaloo dokum ent
198 6 . aastal ostis Eesti Kunstim uuseum
Moskva Kunstisalongi kom isjonim üügist Os
kar Hoffmanni 1902. aasta maali, millel kõrtsilauas istuv keskealine talumees. Mehe kõr
val laual seisavad õllepudel ja klaas. Mehe jä 
medakoelisel tahtejõulisel näol on keskendu
nud ilme: ta on silme ette tõstnud ajalehe,
mille reversilt võib lugeda ka lehe nime Postimees. Esmakordselt eesti kunstiajaloos
ilm ub maalile ajaleht kui artefakt ja kindlasti
esmakordselt on selle lugejaks maalil eest
lane.
Oskar H offm anni 150 . sünniaastapäevale
pühendatud näitusel Eesti Kunstim uuseum is
on talupojastseenidele kõrtsim iljöös pühen
datud eraldi saal. Sedavõrd tähtis oli see tee
ma H offm anni loom ingus ning autorit ennast
on eesti kultuuriajaloos esm ajoones hinnatud
ju s t tem a m aalidel jäädvustunud talupojaelu
stseenide tõttu. XIX sajandi rom antism i vai
mus on m itm ed eesti ajalookirja nikud sajan
deid polükultuursena püsinud Eesti- ja Liivimaal tegutsenud suurvaim udes e tn ilist eest
last otsinud ning sama on üritatud ka Hoff
m anni puhul, ehkki tänapäeval team e, et
Oskar H offm ann pärineb Tartu saksa pagariperest. Tema eesti keele oskus jäigi elu lõpuni
lünkliku ks ja pooleli jäänud haridusteel Düs
seldorfi kunstiakadeem ias tekkisid talupojastseenid tem a lõuenditele m itm etel sam aaeg
selt m õjunud ajastuom astel põhjustel; m ille
hulgas oli esikohal m uidugi karedavõitu žanristseenide m üügiedu omaaegse jõukam ast
keskklassist ostjaskonna hulgas nii Düsseldor
fis kui ka Peterburis. Oleks m õttetu otsida
sam alaadseid talupojaportreid näiteks eestla
se Johann Köleri loom ingus. Ligi paarküm 
mend aastat kulges kahe kunstniku elu Peter
buris suhestum ata, niivõrd erinevad olid nen
de tõekspidam ised ja kunstnikuam pluaa. Pe
terburi akadem ism , kust Köler am m utas oma
kunstnikukreedo, ei tun n istan ud žanrim aali
viljelem ist väärivaks kunstiteemaks. 1860ndate
algul loodud Köleri vanem ate portreed on
tem a loom ingus pigem erandlik pieteedist ja
hellusest kantud tagasivaade elum aailm ale,
kust kunstnik ise teadis end pärinevat. H off
m anni ta lu p o ja tü ü p id e s pole ju te ge liku lt
m ärkigi em paatiatundest või püüust asetada
end k u ju ta tu d ta lu in im e s te saabastesse.
V arakult välja ku ju n e n u d kitsa ja kindla
ža n rim ää ra tluse ga H o ffm a n n ile o lid eesti
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talupojad vaid “ m aailm a kõige m aalilisem
rahvas", kelle elukeskkonna ja karakteersete
tüü p ide tun d m in e ja ülesm aalim ine kodum aakäikudel oli D üsseldorfis ja eriti Peterburis
tegutsedes tem a kapital. Eksootiline etnilistes
kostüüm ides lavastus üsna sarnastes kõrtsi
tubades kordub m aalist m aali. Portreeliselt on
H offm ann k u ju n d a n u d om am oodi koond
portreed eesti XIX sajandi talupojaelu hierar
hiast: taluperem ehed, kihelkonna kohtum e
hed, kõrtsm ikud, kaupm ehesellid, sekka ük
sik hingestatud näoga külakooliõpetaja, kaubajuudid, joodikud ja kerjused. Eksootiline talupojatem aatika oli arvestatav m üügiartikkel
ja H offm ann elatus vaid oma m aalide m üügi
tulust.

Lugev talumees kui
nostalgiline tagasivaade
Näitus Eesti K unstim uuseum is annab suure
pärase ülevaate ühe m eelsam ini käsitletud ja
reprodutseeritud baltisaksa m aalija elutööst,
ent aitab ka selgitada m itm eid küsitavusi ja
parandada aastaküm neid ühest kirjutisest
teise rännanud väikesi ebatäpsusi ja m üüte.
H offm anni puhul on ilm ne liialdus seostada
tema kiind um ust talupojatem aatikasse stu u 
dium iga akadeem ia ajaloolis-religioosse maali
uuendaja Eduard von Gebhardti juures. Püsi
matu H offm ann pidas professori ateljees vastu
vaid kolm kuud, om andam ata õieti vähem atki
Gebhardti tõsim eelsest protestantlikust vaim 

susest. Suhte talupojatem aatikaga ja kogu elu
m u u tu m a tu n a püsinud m aneeri om andas
H offm ann ilm selt varem , suheldes endast
vaid aasta vanem a, juba 18aastase noorukina
Düsseldorfi õppim a saabunud Gregor von
Bochmanniga. H ollandi hallikaspruun koloriit,
portreede nägude rõhutatud ilm estus ning
“ju s t nagu rem bran dtlik” väljavalgustum ine
hajusast foonist iseloom ustab ka "Ajalehte
lugevat m eest” . Teema ise, lugev eestlane,
esineb ka paaril teisel H offm anni m aalil. Eriti
köitva vaim susega on kaks väikeseform aa
d ilist Sagadi m õisahoonele kuuluvat m aali,
kus loetakse ilm selt piibliraam atut. Pühakirja
loeb ka surnu juures valvav talum ees (1 8 9 9 )
e randlikult tõetruu lt kujutatud talupoeglikus
argim iljöös. “ Kihelkonna kohtum ees” (1 8 9 0 ),
m illel iseteadlikul ilmel am etipaberi lugeja, on
aga koondportree em an tsip e e ru va st eesti
talupojast oma võim aliku am etikarjääri redeli
tip u l. Edasitõusu ei võim aldanud XIX sajandil
päritolu, p u udulik haridus ja keeleoskus.
1 9 0 2 . aastal m aalitud ajalehte lugev ta lu 
mees on tegelikkuses vaadeldav juba retrospektiivina. H offm anni paljude m aalide maakõrtsiolustikust oli sajandi algusaastaiks saa
nud lähiajalugu. 1 9 0 0 . aastal kehtestatud
riigiviina m onopoli seadus lõikas jalad alt
paljude m õisate olulisel sissetulekuallikal,
viin a a ja m ise l ja kõrtside rendileandm isel.
Mõisates rendile antud m aakõrtsid suleti ning
nende tagatubades prassinud jõukad Kassiaru
Jaskad pidasid sajandi algusaastail ju b a
prestiižseks lasta end valida kohalike karskus
seltside juhatusse ja teha annetusi esimeste
rahvam ajade ehitam iseks ning laenuraam atukogude asutam iseks. Talumees 1 9 0 2 . aas
ta m aalil istub tegelikult ehk hoopis mõnes
linnakõrtsis. Tal pole peas peakatet, perem e
he rebasenahast talvist karvam ütsi, käsitööselli nokkm ütsi või vanutatud vild ist talupoja k ü b a ra t, H o ffm a n n i varasem ete kõ rtsistseenide v ä ltim a tut atribuuti. M üts hoiti peas
nii kõrtsis kui m ujal argiasju ajades, see kuu
lus tollase talupojam entaliteedi juurde. Ilmari
Manninen m eenutab om a rahvarõivaraam atus eesti vanasõna “ m üts mehe au, kübar
mehe kõrgus” , m is tähendas, et pea paljasta
ti vaid kirikus, m atustel ja mõisavanem atega
rääkides. Ajalehte lugeval mehel ei ole m ütsi
peas ja seljas on tal üsna linnam oeline
kolm eosaline ülikond, mis siiski näib õm m el

Kõrts kui kohtumispaik
“ Pärast kohut läksid üleaedsed kõrtsi. Mis
dud olevat kodusest villasest talukangast.
ühes ütlem ata oli jäänud, sellest võis teises
Sajandi algusaastateks oligi rahvariiete kand
vabalt rääkida. Viinaklaasi juures sobis ju tt
m ine Eestis oluliselt vähenenud. Vaid aastaüldse parem ini kui kohtukulli ees, sest siis
jagu maali valm im isajast hiljem Düsseldorpolnud vaja vastaspoolt kuulata, võis korraga
fist Tartusse asunud Kristjan Raud alustas
karjuda, niipalju kui rinnust häält tu li. Nõnda
esimese suurem a vanavarakogum ise kam 
oli
asi m õlem ale palju selgem, sest igaüks
paania küll mõned aastad hiljem , siis juba
kuulis a in u lt ühte arvam ust.”
asutatava rahvam uuseum i lipu all ning juba
Tänapäeva ettekujutus omaaegsest kõrtsist
aastaid peam iselt laulupidudega seondunud
sinna juurde kuuluva kireva eluga ongi kunst
igapäevast kadum as rahvariided tõusid taas
nike ja kirjanike kujundatud. Otsesed tõsitea
hinda, nüüd juba tärkava rahvusteadlikkuse
duslikud
arhiivim aterjalidel põhinevad uu ri
nähtava m ärgina.
mused selles vallas puuduvad ja palju üldse
Esimene laulupidu Tartus toim us aastal,
üks teadustöö üldist ettekujutust kujundabki.
m il Oskar H offm ann oli kaheksa-aastane
M iljöö tunnetam isel on olulised ju s t vahetud
poisike. Kas H offm annide ema Em ilie Auro
allikad. H offm ann, olles ise küll rohkem kõr
ra viis lapsed laulupidu vaatam a, pole tege
valtvaataja, on oma kõrtsiteem aliste m aalide
liku lt teada, nagu pole teada ka ajalehte
ga aidanud tuua kaasaega seda m õnusat kõrt
lugeva mehe prototüüp. V õ im alik on, et
si, mis oli nii iseloom ulik XIX sajandi teisele
laulupeol käidi ja sellest perekonnas räägiti.
poolele.
Tegemist oli ju süütu ja m eeliliigutava ü ri
Kõrts kui kõige polüfunktsionaalsem paik
tusega. Pr. H offm annil oli tavaks perekonomaaegses
külaühisko nnas on pärit juba
naärile headel aastatel veeta kuu või enam gi
vähem
alt
XV
sajandist, linnakõrtsid on veelgi
Peterburis teatreid ja kontserte külastades.
vanem ad. XVII sajandi lõpul oli peaaegu igal
Aastaküm ned esim ese Eesti laulupeo ja
m õisal oma kõrts, mõnel ka rohkem . Linnam aali valm im isaja vahelised tähistavad eesti
kõrtse oli sel ajal kokku vähem alt pool tuhat,
rahvusajaloos küll tugeva venestam ise aja
sest üksi Narvas loeti Rootsi aja lõpul 147
järku, kuid neil aegadel ei v iib inu d Oskar
kõrtsi. Tõeline kõrtside hiilgeaeg saabus aga
H offm ann kuigivõrd palju kodum ail. Suvised
XIX sajandil: 1 8 9 5 . aastal oli Eesti kuberm an
visiidid kodum aale tähendasid H offm annile
gus 1 4 4 8 kõrtsi ja teist ligikaudu sama palju
ka paljude m eeleolukate etüüdide m aalim ist
Liivim aal. Ja mis viga m õisal kõrtsi pidada,
m aalilistest ta lup ojatü üp ide st. Kuivõrd ta
kui piiritusetööstusel oli tohutu tähtsus ja m õ
kasutas hiljem Düsseldorfis ja juba 1 8 8 0 . nedel andm etel m oodustas see 1 8 8 8 . aastal
9 0 . aastail Peterburis viibides võim alikke
isegi 5 9 protsenti tööstuse kogutoodangu
fotosid, saab vaid oletada. Kaasaegsete
väärtusest Eestis. Kõige suurem viina aasta
m älestustele toetudes võib arvata, et Hoff
toodang oli üle 3 ,5 m iljoni pange. Talupoe
m ann oli innukas fotografeerija. Noorukina
gadele oli viina tootm ine ja m üüm ine rangelt
tartu fotograafi ja litom eistri Kari Schultzi
keelatud, õllepruulim ise õigust ei andnud nad
juures om andatud sellipaberid tähistasid tol
aga
kunagi käest.
ajal arvestatavaid am e tiosku si sel alal.
Kahjuks ei ole kunstim uuseum i näitusel ain
Hoffmanni-aegne külakõrts
satki H offm anni fotot.
1902
oli venestam isperiood ületatud ja Kõrts on eelkõige olnud talupoja joom apaik.
Viina kangus kõrtsis oli 5 0 kraadi ja seda
Postimehel soliidne ajalugu ning kohalikul
m õõdeti hõbedast nõuga, mis ääreni täideti ja
ajakirja ndusturul eelnenust märksa olulisem
siis põlema süüdati. Kui pool nõutäit ära
tähendus. M eenutuseks: 1 8 8 6 ostis tollane
põles, siis nim etati seda v iina põletatud
oluline rahvustegelane Karl August H erm ann
viinaks. Viina m üügiks olid ette nähtud te m 
ära kiratseva Perno Postimehe ning alustas
beldatud vasknõud: toop, pooltoopi ja kortel.
Postimehe nim e all Tartus arukalt stabiilset
Pitsinapsi keegi ei võtnud, see oli m aam ehele
ajakirjandustegevust, vältides osavalt saatus
liiga
nigel annus. Värvi- ja m aitseainena tarvilikke äärm usi ning hoides suhteid nii am etiinstantside kui tähelepanelike konkurentide
ga. Neil aastail (1 8 8 8 ) suleti ju venemeelse
Valguse väljaandja Jakob Kõrvi salakaebuse
põhjal Järva Virulane ja samal aastal k u ulu
tas O levikku välja andnud Ado Grenzstein, et
“ paneb maha erakonna aated” . 1 8 9 6 võttis
Me tunnem e seitset Oskar H offm anni oforti,
Postimehe üle Jaan Tõnisson. Maali v a lm i
m illised andis 1 9 5 2 . aastal Eesti K u nstim uu
m isajaks aga on Tallinnas juba aastajagu te
seum ile üle Läti ja Vene Kunsti M uuseum
gutsenud hoopis üks teine ajaleht Konstantin
Riias. Need osteti tem a eelkäijale Riia Linna
Pätsi, M ihkel Punga ja Jaan Teem anti sõp
K unstim uuseum ile 1 9 1 3 . aastal sealselt Os
ruskonna asutatud Tallinna Teataja, mis
kar H offm anni m älestusnäituselt. Ostetu in it
tähistas Eesti kontekstis täiesti uuelaadsetele
siaator oli, loom ulikult, m uuseum i direktor dr.
m odernsete le m aja n d u ssu h e te le rajatud
W ilhelm N eum ann, kelle asjalik artikkel n äi
m aailm a tunnustam ist eesti haritlaste poolt.
tuse ja üldse H offm anni kohta ilm us Rigaer
Ü htlasi tähistas see sündm us ka vaim se
Tageblatti m ärtsilisas sam al aastal. Nii et
konflikti algust Tallinna ja Tartu vahel, mis
N eum anni on m eil põhjust kiita ka pädevuse
omal kum m alisel kombel köeb tän in i. Sei
eest graafika alal.
suslik ühiskond, mis Eestis, Vene im peeriu
Seitse väheldast oforti, m illest suurim on
mi äärealal, oli liiga kauaks püsim a jäänud,
“ Korvipunuja” (1 8 8 1 ; 15,5 x 12,7 cm ), on loo
tõi aastal 1 9 0 5 esile rahvusgruppide, om an
dud aastail 1 8 7 9 - 18 8 3 Düsseldorfis, välja
d iv o rm id e ja m eelsuste e sind ajate d ra 
arvatud “ Eestlane” (1 8 8 3 ), mis on radeeritud
m aatilise konflikti, kuid juba samal aastal,
juba Peterburis. Neid on publitseeritud m it
mil m aaliti “Ajalehte lugev mees” , oli Tartus
metes väljaannetes, näiteks, “ Kolme eestlase
Puškini tütarlastegüm na asium i lõpetam as
vestlus” Düsseldorfi R adir-club'i III album is
Valgam aalt pärit eesti tütarlaps, kes kahe
(1 8 7 9 ); ju s t siis kutsutigi H offm ann sealse
aasta pärast (1 9 0 4 ) seisab pisut nõutuna
akvafortistide ühingu liikm eks. “ K orvipunuja”
Helsingi raudteejaama perroonil. See oli H el
ilm us Leipzigi väljaandes Graphische Künste
la K urrik, hilisem a m a aailm akuulsuseg a
(1 8 8 4 ), “ Koole” (Liivim aa m aastik. Pühajärv.
naiskirjanik Hella V u olijoki, kelle õlal rip pu 
1 8 8 3 ) - vene ajakirjas Vestnik izjaštšnõh isvas “ baltlase käekotis” leidusid dr. Oskar Kal
kusstv (1 8 8 7 ). Ofordid on H offm annile om as
lase ja Jaan Tõnissoni soovituskirjad H elsin
tes žanrides: olustikužanr, tugeva olustikulise
gi ülikooli rahvaluuleteaduse professorile
elem endiga m aastik, karaktertüübid. Nende
Kaarle Krohnile.
aluseks on tem a m aalid; ka nende joone- ning
heletum eduse käsitluses on tuntav side tema
JUTA KIVIMÄE m aalilaadiga. Düsseldorfi graafika uurija Paul
Horn on pidanud ofortist H offm anni isiku
päraseks ja peenetundeliseks (1 9 2 8 ).

tati kuulsaid Riia vabriku palsam eid, musta ja
kollast; aga eelistati ka rohelist sam iitinat,
peenviina, m illel olid suhkrukristallid põhjas
ning mis oli kuulus oma kangusega.
Kõrts ei olnud aga lihtsalt joogikoht, vaid ta
oli pea ainus kokkusaam ise koht peale kiriku.
Kui kirikus oli aga sõnaõigus ain u lt kiriku 
õpetajal, siis kõrtsis kuulus see kogudusele.
Kõrts oli sissesõiduhoov ja ööm aja teekäijale,
see täitis seltsi- ja rahvam aja ülesandeid, oli
klubi ja kohtam ispaik meestele, oli kohakuulam ise ja kaubategem ise paik.
Traditsiooniliselt on kõrts olnud rohkem
meeste koht. Ü ldiselt ootasid naised, kui nad
ju h tu sid kaasas olem a, kõrtsi ees ree või
vankri peal ja sageli toodi neile siis punast
napsi ja kom put ajaveetm iseks. Rahvakalen
der tunneb aga ka selliseid päevi, kus ju st
naistel kõrtsi, asja oli. Üheks selliseks oli vast
lapäev, kui naised õhtul kõrtsis joodud punaviinaga endale m itte a in u lt punased põsed,
vaid ka järgm ise aasta kordam inekud tagasid.
H offm anni ajaks käis eesti talupoeg kõrtsis
nagu vaba mees kunagi ning kem plem ine ja
kõrtsikaklused oli üks arm astatum osa meeste
m ängudest. Noa väljatõm bam ist peeti häbis
tavaks, kes seda tegi, langes põlu alla. Luba
tud olid aga igasugu teised vahendid nagu
aiateibad jne. Omaette lõbuasi oli kihlvedude
sõlm im ine igasuguste im epäraste sööm iste,
joom iste ja m uude “tü k k id e ” tegem ise peale.
Ü letrum pam ise juures oli rahast ja jõust tükk
maad olulisem m õistus. Klassikaks on selle
kirjutanud Tammsaare.
Kõrts oli ka suurem ate pidude pidam ise
koht. Tihti olid kõrtsi kõrval ka külakiiged ja
tuleplatsid, kus rahvas lõbutseda sai. Toolsel
lasknud m õisnik kõrtsi juurde ehitada eri
hoone tantsim ise jaoks.
H offm anni m aalidel näeb m itm el pool ta lu 
poegi kas kaarte või m õnda m uud lauam ängu
m ängim as. Seda tegevust aga suuline tra d it
sioon eriti ei toeta. Kaardim äng oli küll tuttav
tegevus, aga teated selle kohta, et eesti ta 
lupoeg kõrtsis lauam ängudega aega veetis,
puuduvad. Ilm selt pani kunstnik siinsed m e
hed tegema tegusid, m ida ta Saksamaal näi
nud oli.
Oma osa oli kõrtsidel ka nn. poliitilise
võitluse traditsioonis. Talurahvarahutused said

Kõrts. Õli, lõuend.
tih ti alguse ja koordineerim ise ju s t kõrtsilaua
tagant; hea näide on Atla-Eeru kõrts 1 8 5 8 .
aasta Mahtra sõja ajal.
H offm anni m aalidel on tõetruu kõrtsiinterjöör, m is tih ti vastab ilm selt siiski rohkem väl
japeetud sakstekam bri om ale. Suurel kõrtsi
toal vaevalt pilte seinal oli, mehed kõrtsis on
aga tõelised eesti mehed. Ilm selt kadus XIX
sajandi lõpuks ka suurem vahetegem ine.
Kindlasti m aksis m õni jõukas taluperem ees
tu n duvalt heldem alt kui am etnikuvurle; eest
lasele pole jõukus kunagi häbiasi olnud.
Kõrtsi kuulsus sõltus suures osas ka kõrts
m ikust. Vargamäe meestele ütles ka kõrtsm ik:
“ Kõrtsil kõrtsi õigus, kohtul kohtu õigus. Oled
sa asja kõrtsis alustanud, siis lõpeta ta leti
ees, ära poe temaga kohtukulli ette. Ütlem e
nõnda, et kõrtsilett on kohtulaud ja m ina sel
lel laual k u llik s .” Ajaloost on teada mõned
kuulsad kõrtsm ikud, kelle nim e järgi kõrtsi
kutsuti ja kelle tegudest laule loodi ja rahva
suu aastaküm neid hiljem gi veel rääkis.
M illine paistis eesti kõrts aga teistele? B alti
sakslaste hinnang kõrtsidele, nagu lähtub
reisikirjeldustest, oli üldiselt negatiivne. Kae
buste sisu oli m ustus, räpasus, külm us, vä
hene valgustatus ja vilets toit. Need puudused
pandi rahva iseloom u ja om aduste arvele. Petzold näiteks kurtis liiga kõvaks keedetud
munade, hapu piim a, seisnud õlle, kopitanud
õlgede ja hingem atva õhu üle.
Eestlane aga oli ise oma kõrtsiga rahul ja
käis seal lausa heal meelel. Kurb lõpp saabus
1 9 0 0 . aasta viinam onopoli kehtestamisega,
kui Eestis kõik kõrtsid kinni pandi.

PIRET ÕUNAPUU

Oskar Hoffmann oma aja graafikas
Võim alik, et H offm ann sai tõuke ofordi te 
gem iseks Eugen D ückerilt, kelle m aastikuklassis ta alates 1 8 7 5 . aastast õppis ja kelle mõju
on m ärgatav tem a m aalides. D m itri Rovinski
nim etab om a vene gravööride le ksikonis
(1 8 9 5 ) a in u lt kolm e W ieni ja Düsseldorfi
graafikaväljaannetes publitseeritud Dückeri
oforti aastatest 1 8 7 7 - 1 8 7 9 , m illest vähe
m alt “ M ereranna” (1 8 7 8 ) tegi kunstnik oma
maali järgi. Dückeri ofordi harrastust on meie
kirjanduses seni vaid m ainitud, seda prak
tilise lt uurim ata. Võib oletada, et ta viljeles
um bes sellist im pressionism ihõngulist realist
likku laadi nagu Otto Fischer Dresdenis.
Düsseldorflased üldse ja meie baltlased
sealhulgas seisavad 1 8 7 0 . aastatel alanud
saksa originaalofordi tõusu esikolonnis. Üks
varasem aid Prantsusmaal ofordivaim ustusse
nakatunud kunstnikke oli tuntud M üncheni
m aalija W ilhelm Leibl, kelle ca 2 0 ofordist
sündis enam ik 1 8 7 0 . aastatel. Olgu m ärgitud,
et P rantsusm a alt tõi o fo rd ib u u m i üsna
varakult Venemaale ka Konstantin Somovi isa
Andrei Somov, kelle initsiatiivil asutati juba
1 8 7 0 ! aastal Peterburi Akvafortistide Ühing.
Saksamaal oli esimeseks W eim ari Radeerim iskunsti Selts 1 8 7 6 . aastal; sellele järgneski
Düsseldorfi R adir-club oma esimese originaalofortide Heftiga aastal 1 8 7 7 . Järgnesid
Berliini, M üncheni, Karlsruhe ühing oma aastaalbum itega 1 8 8 6 ., 1 8 9 2 . ja 1 8 9 4 . aastal.
Sajandivahetusel on originaalestam p juba to-

h u tu lt populaarne, mis peegeldub nii näituse
tegevuses, kunstiväljaannetes kui ka kollekt
sioneerim ises. Baltlased läksid sellega üsna
kenasti kaasa, eriti Riias.
Üldse loodi Eesti-, Liivi- ja Kuramaal XVIII
sajandist kuni Esimese m aailm asõjani tugev
v u n d a m e n t s iia n i p ü s in u d g ra a fik a tra d itsioonile . Veel 1 7 7 0 . aastatel Saksam aal
elades viljeles rokokoolikku oforti hiljem Põlt
samaal ja Lohu m õisas tegutsenud Christian
Gottlieb W elte. Ofordis oli juba enne asum ist
Tartu Ü likooli joonistusõpetaja kohale 1 8 0 3 .
aastal töötanud Carl August Senff. Senffi ja
tem a ringi kõrval tuleks nim etada 0. W.
Masingu oforti ju tu le “ M addi Rein” M arahwa
Näddala-Lehes (1 8 2 1 ). 1 8 1 0 . aastate lõpul
levib meilegi uus m oodne tehnika - litograa
fia, 1830nd atel - puugravüür. Euroopas õ il
m itseb sajandi keskel reprodutseeriv vasegravüürgi. Näiteks, Düsseldorfi akadeem ia pro
fessor Joseph von Keller (1 8 1 1 - 7 3 ) gravee
rib aastatel 1 8 4 6 - 5 7 tollal suurim a vase
gravüüri (ca 2 2 5 x 1 6 2 cm ) Raffaeli fresko
“ La D isputa” järgi. S iinsetest kunstnikest
haarab H offm anni ja Dückeri kõrval ofordi
järele m aalija ja kunstiteadlane Ernst Friedrich
von Liphart (kunstniku isa ja ema portree,
1 8 7 9 ). Järgm ise sajandi algul tulid eestlased
- Kristjan Raud, M art Pukits, N ikolai Triik,
Aleksander U urits, G ünther Reindorff...

MAI LEVIN
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Katse kujutada kujutamatut
Andrus Joonase näitus “Aledoia 5 5 e.
Punane maja” Vaala galeriis 17. apriilini.
Andrus Joonase näitus on tekitanud vastakaid
arvamusi ning ega selle näitusega ei pruugigi
olla kerge suhestuda. Kes läheb sealt otsima
avangardkunsti, ei ieia seda. Kes tahab taas
kord kogeda huntmeheks kehastunud kunst
nikukuju mütoloogilisi ja maalähedasi mänge,
peab pettuma. Isegi nongrataliku skandaali
maigulise esteetika austajad kehitavad õlgu.
Võibolla on asi selles, et Joonas on seekord
pöördunud talle siiani m itteom ase intiim se
m aailm a, võibolla isegi tinglikun a naiseliku
energiaga seostuva tu nd m u ste vo o lu k u ju 
tam ise poole. M ingis mõttes on seda, m ida ta
edasi anda üritab, võim atu kujutada ning
võibolla tekivad näitusel vastakad tunded justnim elt sellest aim atavast, kuid raskesti sõnas
tatavast kogemusest, mis on olem as meil
kõigil, kes me naisest sündinud oleme.
“ Punane m aja” kui suletud in tiim n e ruum
on kaunistatud lillesüdam iku või seem nekoja
kujutistega, m ida XX sajandi kunstiajalugu
tunneb eelkõige Georgia 0 ’Keeffe või hiljem
196 0 n d a te naiskunstnike teostest. Võibolla

on see lihtsalt isiklik kujutelm , mis kuldsete
ornam entidega kroonitud punase koja naise
liku sfääri tähistajaks troonib, kuid kogu
installatsioon toob meelde Jungi kirjeldatud
arhetü üpse unenäo, m is tä h ista b üsasse
tagasipöördum ise ihaldust ja hirm u. Selles
unenäos viis punane vaip punase troonini,
Joonase installatsioonis aga vastanduvad eba
m ugavustunnet tekitavad m äärdunud kardinatevood ihaldusväärsena esitatud punasele
majale.
Kunstnik nõuab: “Astu sisse ja sulge u ks!”
Vaataja kuuletub. N ing satub ruum i, kus
kleepuv-inetud seinad, kangad ja paar m äär
dunud alusseelikut panevad ta sellest kesk
konnast peagi põgenema. Ihaldus seguneb hir
mu ja vastikustundega. Igatsus ülim a in tiim 
suse järele seguneb iseenda - oma ainulaadse
ja eraldiseisva mina kaotamise hirmuga.
Joonase kunst on teinud huvitava pöörde.
Kunstniku kirjalik sõnum ja selle keskne idee
-v ä lja m õ e ld u d , kuid kaunina kõlav võlusõna
“aledoia” - tähistas algselt tem a uut tööde
seeriat, mis koosnes nii lillem aalidest, mida
küll näitusel väljas ei ole, kui ka seal eks
poneeritud m in im alistlike st valgetest m aali
dest. Lill kui traditsioonilin e naiseliku alge pilt-

Caravaggio surmapõhjus teada

süm bol on praeguses ekspositsioonis kas
vanud terveks om aette reaalsuseks, mida
esitab punane koda ja punased m aalingud
selle seinal. D ekoratiiv-süm boolne lillekujund
on edasi arendatud südam iku m eeleliseks
kujundiks. Alateadvuse kihtidest esile kerki
vate tu ndm uste ja m älestuste kujutam ise
katse m eeleheitlikkust väljendab ka ainus
autori-“selgitus” : m iski nim etam atu, m illele ta
vastust otsib, on aledoia. See ratsionaalse
k o m m u n ik a ts io o n ilo o g ik a kohaselt lih ts a lt
m õttetuna näiv tekst võibki olla m õttetu, kuid
sama hästi võib see tähistada ka püüet väl
jendada m idagi, mis on kultuuris sõnasta
matu ja väljendam atu.
Tõsi, k u n s tn ik küsib v a a ta ja lt p a lju.
"Punane m aja” nõuab intuitiivset lähenem ist,
m itte lihtsalt kunstiajaloolist või ratsionaalset.
Intuitiivset lähenem ist m itte esitatud kunsti
vorm ilistele väärtustele, vaid hoopis vaataja
enda psüühikale. A in u lt niim oodi on võim alik
aim ata, m illest punane maja kogu oma k auni
duses ja inetuses sündinud on. M illegipärast
tekkis m ul tunne, et m ingis mõttes saan ma
aru, mida Joonas üritab teha.

KATRIN KIVIMAA

Vesteldes Andrus Joonasega
Punases majas “Aledoiast”
Istume sõna otseses mõttes sinu järjekordse
näituse sees. Kuidas ise oma teose määratlek
sid?

nihutati ju s t lihavõttepühade ette. See polnud
nii plaanitud. Vähe sellest, et jänes on v il
jakuse süm bol, tem a all on m itu m aalikihti,
m is läbi jänese kum avad, teosele jõudu
annavad ja toim ivad alateadlikult. Ja neid
maale pole vaja teistel teada. Samas, kui võtta
n iipidi, et ikka veel seksitakse ja inim esi ei
kloonita, siis vitt ongi elu m üsteerium .

See on traditsioonilise m aalikunsti ja p erform a n c e i m ix nagu ka erinevate ruum ikoge
muste m ix - alates em aüsast ja lõpetades
kodu kui kindlusega. See maal on keskkond,
m illes olen ise pool aastat sees elanud. Ja
ilm selt sellepärast on tal teatud vägi, m älu ja
m õju ning seepärast on “ Punane m aja” m ulle
ka väga tähtis.

Oled loonud endale oma mütoloogia - ale
doia, kollane huntmees ja koletis. Kas Punane
maja kuidagi ka su mütoloogia teiste tege
laskujudega ka suhestub?

Sinu maali-installatsiooni nim i on "Aledoia 55
ehk Punane maja” . Millised on praeguse
Vaala näituse ja eelmiste “Aledoia” maalide
seosed?
Kogu mu kunst keerleb kas “Aledoia” või kol
lase huntm ehe teem ade ümber. Need kaks
peavad kunagi kohtum a. Ma lihtsalt nim etan
oma teoseid aledoiadeks ja num m erdan neid.

Visuaalselt sarnaneb Vaala "Punane maja”
Raatuses toim unud "Aledoia” lillem aalinäitusega, kus olid samuti seksuaalselt väga
pingestatud tööd. Mida üldse tähendab ale
doia? Kuidas seda defineerida?
Tegelikult on aledoia üks seisund või paik,
kuhu tahaksin jõuda, om am oodi rom antiline
igatsus. Seda ei saa defineerida, sest ta on
kõigi otsingute lõpp-punkt, m ingi eesmärk,
kuhu ma pole veel jõud n ud . Aledoiade n u m 
m erdam ine on juba piisav kom prom iss. Siiski
pole aledoia kontsept, kuigi teostes esineb
tekst, mis koosneb ju h u s lik u lt meedias fig u 
reerinud fraasidest. M uuseas, arvuti “ aledoia”
sõnasse suhtuda ei oska. Tõlkides pakutakse
välja naiste nim esid nagu Adele ja Adeelia,
aga siis ongi arvuti m õistus otsas. Äkki on
Aledoia hoopis kes? Ma ei tea. Pealegi on see
konkreetne näitus välja m õeldud 9 aastat
tagasi, enne kui ma Raatusest või Vaalast
üldse teadsin. Elasin ju Pärnus.

Kas üheksa aasta jooksul mõte hapuks ei
lähe?
Ei lähe, hoopis vastupidi. Kui inim esed on
vanem ad, siis on nad hapum ad ja om avad
seda, m ida saab koguda a in u lt aja jooksul.
K iirem ini pole see protsess võim alik. N üüd on
m ul tu n d uvalt rohkem öelda ning om andatud
rohkem tehnilisi oskusi. Oskan end m aalis pa
rem ini väljendada, talletada m aalile selle
tegem ise ja läbtunnetam ise protsessi. Üheksa
aastat ongi m inim aalne aeg, et leida ideele
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Andrus Joonas: ““Punase m aja” akendel
pole sümboleid ega m ärke, pigem elu
müstilise auraga kogemus” .
e l in k a r d
optim aalne vorm . Pigem on mu varasem
loom ing olnud eelm änguks “ Punasele m aja
le” . “ Punases m ajas” püüdsin saavutada staa
d iu m i, kus m õistan kogu seda elu m üstee
rium i.

Kas maalid maja seintel - naise suguelundite
ga sarnanevad objektid ja jänes ongi elu m üs
teerium?
Alguses ma täpselt ei teadnud, m ida ma
akendele teen. Tavaliselt tuleb see töö käigus
ja nii ju h tu ski. Naise suguelundites tekkis
m ingi korrapära, teatud tahum atus, igatsus ja
ekspressiivsus. Selline on m inu stiil ja otsus
tasin, et jätangi nii. “ Punase m aja” akendel
pole s ü m b o le id ega m ärke, pigem elu
m üstilise auraga kogemus.
Jänes, ma kardan, saab ta h tm a tu lt ü lisu
ure tähelepanu osaliseks, kuna näituse aeg

Loom ulikult suhestub. Kogu mu kunst on ter
vik, kõik eelnev annab järgm isteks töödeks
uut jõudu, võtab etapi kokku ja laseb edasi
m inna. Selles mõttes on seostam ine hädava
ja lik. Ü ksikult võttes on maja koletis täpselt
sama palju, kui ma ise ja sina ka. See pole
hea ega halb, seksistlik ega m oraliseeriv,
pigem a nalüütiline protsess. Ma ei taotle
m oraalset ega seksuaalse t reform i. N ii
“ Punane m aja” kui mu teised teosed pole
tehtud nn. etteantud teem al, pigem on nii
m aterialiseerunud pika tööprotsessi jooksul
läbielatud kogemused.
H untm ees sai alguse 1 9 9 4 . aastal ja on
mu personaalse m ütoloogia tegelane. Seega
osalt pseudom ütoloogiline. M ütoloogia m u u 
tub ajas ja on tegelikult ainus tõeline väärtus,
m ida inim kond kanda saab. Praegune ajastu
ja kapitalism tegelevad peam iselt sellega, et
võtta ära ja lõhkuda personaalm ütoloogiad, et
orjastada pidetuid inim esi.

Küsin vahele, et kas sa ise oled huntmees?
Olen küll. Ja huntm ehe lugu areneb pidevalt
edasi. Kunstniku isik on tem a kunsti osa, kas
siis huntm ees või keegi teine...

Olen tihti kuulnud, et sa ütled, et kunst võib
sinu juurest ära minna. Miks sa kunsti personifitseerid?
Võibolla on see mu loom uses ja ugri-m ugri
m aailm avaates. M inu jaoks on isiksused ka
puu ja koer. Vastab tõele, et m ingil ajal läheb
kunst kunstniku juurest ära, kui viim ane ei
anna endale aru, et kunstnik on tegelikult
in im e n e , kuigi ta teeb vahel ju m a lik k e
tegusid.

Kui nii, siis jääb üle vaid loota, et sa kunstiga
tülli ei lähe ja et ta su juures pikemalt peatub!
Küsitlenud

RAEL ARTEL

Itaalia arhitekt ja Caravaggio-entusiast Giuseppe La Fauci, kes veetis kuid kirikudokum ente uurides kesk-ltaalia sadam alinnas
Porto Ercoles, leidis hilju ti paberi, mida
võib pidada Caravaggio m itteam etlikuks
surm atunnistuseks. Baroki suurkuju surma
põhjus oli seni teadm ata, kahtlustatud on
nii m alaariat kui religioosset atendaati, La
Fauci leitud dokum ent tõendab aga, et
m aalija M ichelangelo Merisi da Caravaggio
suri linna haiglas 18. ju u lil 1 6 1 0 . Toetudes
Caravaggio varasem ate biograafide oletus
tele, arvab La Fauci, et kuulus kunstnik suri
tüüfusesse, sest tem a viib im in e m alaariast
m urtud väikelinnas oli liiga lühike selleks,
et see pika peiteajaga haigus võinuks oma
töö teha. Am etlikud kirikuraam atud kõne
aluse aja kohta on varastatud või kadunud,
La Fauci leidis aga preestri sündm uskohal
tehtud m ärkm etega paberi, m ille alusel
tehti ilm selt hiljem sissekanne kirikuraam atusse.

Vale-Cesarid turul
Prantsuse politsei on kinni pidanud jõugu,
keda kahtlustatakse Prantsuse ja Belgia
kunstituru üleujutam ises Cesari känkram etallitööde koopiatega. Kokku on Pariisi gale
riidest konfiskeeritud üle 2 0 0 teose. Cesar
Baldaccini suri 77 aastaselt 1 9 9 8 . aastal,
üheks tem a loom ingu tunnusm ärgiks on
kuubikuiks kokkupressitud autovrakid, sig
natuuriks kunstniku näpujälg. Kinnipeetud
võltsijad peksid üsna algeliste koopiate
loom iseks rom uautosid suure vasaraga
ning tram pisid kohvim asinate peal, tööd
signeeriti võltsitud Cesari näpujäljega. Polit
sei üritab nüüd leida võim alikke pettuse
ohvreid, see ei ole aga lihtne, sest erakogujad, kes võltsinguid osta jõudsid, ei tu n 
nista oma eksim ust meelsasti.

Mainekujundus kunsti abil
Brasiilias tegutseb m itte tu lu n d u slik erafond
BrasilConnects, mis tegeleb maa kunsti
tutvustam isega välisriikides. Hetkel on väl
jas viis suurnäitust USAs ja Suurbritannias,
projektile pani aga 2 0 0 0 . aastal alguse näi
tus “ Taasavastam ine” Säo Paulos, m illega
tähistati Portugali m aadeavastaja Pedro
Alvares Cabrali Brasiilia avastam ise 5 0 0
aastapäeva. BrasilConnects hankis selle
näituse jaoks kokku 3 0 m iljo n it dollarit.
Praegu New Yorgi Solomon R. Guggenheimi m uuseum is väljas olev ja suveks Bilbaosse koliv “ Brasiilia: Keha ja H ing” on
juba tõeline hittnäitus, m ille on k u ju n 
danud RIBA kuldm edali viim ane laureaat
Jean Nouvel. M ustaks värvitud Frank Lloyd
W righti rotund m oodustab teatraalse tausta
Brasiilia kunsti läbilõikele barokist kaas
ajani. Näituse superstaarist kuraator on
Germano Celant, kes vastutas ka tänavuse
Veneetsia biennaali Brasiilia paviljoni eest.
Oxfordi moodsa kunsti m uuseum isse mee
litas m öödunud sügisel rekordarvu külasta
jaid Brasiilia m odernism i näitus “ Eksperi
m e n t” , sealses Ashm oleani m uuseum is
võib vaadata Brasiilia baroki ja kaasaegse
fotograafia näitusi, New Yorgi Museo del
Barrios oli veebruari alguseni väljas “ Lahtiharutatud sõlm: brasiilia kaasaegne kunst”
ning W ashingtoni N aiskunsti M uuseum is
“ N eitsilik te rritoorium ” , lisaks lugem atud
bra s iilia ku n s tn ik e in d iv id u a a ln ä itu s e d
erinevates New Yorgi, Londoni ja Pariisi
galeriides ning lo o m ulikult Briti m uuseum i
kassahitt “ Tundm atu Am azonas” . M eile
lähim võim alus Brasiilia kaasaegse kunsti
ga tutvum iseks oli Kiasma “Ars 0 1 ", m ille
“ kaanepoisiks” oli Ernesto Neto, ka suvisel
biennaalil m itm el rindel esinenud kunstnik.
Arvata võib, et sellise m assirünnaku järel ei
leidu k u n s tite a d liku p u b lik u seas küll
inim est, kellel Brasiilia m ainim isel em ot
siooni ei teki. Kunst on tõhus m ainekujundaja.

M A R IA -K R IS T IIN A SOOM RE

Orkestritäis trompeteid
EMA XIII rahvusvahelised trom pe ti päevad
(31 . III - 7. IV) viidi läbi kolmes plaanis:
kontserdid, konkurss “Trom petitalendid 2 0 0 2 ”
ja meistrikursused, kusjuures nii esimesed kui
viimased laienesid puhkpillidele ka üldisemalt.
Ühest küljest andsid avakontserdi õpilased,
TM KK puhkpillisüm foon ikud, teisalt esinesid
hiidkavas “Trom petim uusika tähtteoseid” ko
rüfeed prof. Johann Gansch Salzburgi Mozarteum ist ja PbK õppejõud (ka Sankt-Peterburgi
Filharm oonia A kadeem ilise Orkestri solist)
Leonid Korkin kõrvuti eesti noortega, sealju
ures konkursantidega (pluss ansam blid ja
brasskoosseisud). Avalikkusele varjatuks jäid
mõistagi kahe-kolm epäevased töised m eistri
kursused, need on väärt välja tuua: Saksa
maad (Stuttgarti) esindav Tarm o Vaask ja
Aavo Ots õpetasid vaskpilliansam blim ä ngu,
Heiki Kalaus trom booni, Korkin trom petit, sa
ma Gansch, teem al “ Kõlakultuuri arendam ine
puhkpillim äng us. H ingam istehnika. A rtiku la t
sioon eri stiilide s” taas J. Gansch ja A. Ots,
bigb an d i m eistrikursuse viis läbi rahvusvahe
lise tuntusega soome trom bonist Petri Ju n tilainen.
Konkurss, m illes osalesid ka noored Venest
ja Lätist, toim us neljas vanusegrupis, ära kuu
lati 3 7 trom petisti, küll sooloesinem isi, küll
ansam blis, kohtunikud olid Johann Gansch,
Tarmo Vaask, Jüri Leiten ja Erki M öller. A rva
tavasti pikim a pai pälvis võistluste noorim ,
seitsm eaastane väikem ees Aleksei Ivanov
Narvast. Ta oli tõesti nõnda väike, et ulatus
vaevu klaverikaaneni ja tem a m ängis oma
grupis üle vaid üks, tem ast neli aastat vanem
poiss!

Žürii töö tulem used jätam e siiski lõpuks,
siinkohal kõrvaltvaateid. Hr. Ganschi arvam us
resüm eerub nii: 1) Eestis töötatakse hästi ja
avatult, kontaktid läänega, eriti m eetodite
osas, on tuntavad, 2) konkursi tase on väga
erinev: kuulda võis talente, aga ka nõrgem aid,
3) ollakse nähtavalt töökad ja hoiakult aktiiv
sed, 4) soovitusena - tuleks parandada kõla
kultuuri, om andada erinevaid tooni- ja kõlatehnikaid. (Olgu m ärgitud, et hr. Gansch val
dab ise väga viim istletud, otse etalonkõla.)
Meil m itm el aastal käinud Leonid Korkin
leiab, et tase on tasapisi tõusnud ja seda võrd
luses niisuguste regioonidega nagu Austria ja
Skandinaavia. Veel ei küünita küll nendeni,
ent m eistriklasside tihedam korraldam ine
(m itte niivõrd konkursid) viiksid m õne aastaga
järele. Küsim us on m uidugi kom plitseeritum ,
tuleb leida sobivaim m oodus, ja hoidku taevas
noorust kärsitu olemast, sest kogu m aailm as
soovitakse m illegipärast vähem tööd teha ja
rohkem puhata!
Aavo Ots, ürituse algataja ja eestvedaja al
gusest peale: “ Enesetunne on hea - suur ü ri
tus läks korda. Prorektor M arje Lohuaruga oli
ju s t ju ttu , et samas suunas on võim alusi tege
vust laiendadagi. Et nim elt omasid võim a liku lt
palju kaasata. Eesmärk pole konkurss om a
ette (ka see peab olem a), peam ine oleks koo
lituse m itm ekülgsem arendam ine. Siia tuleb
tuua m aailm ast häid õppejõude, nagu nüüd
Johann Gansch - ta tu li suurepäraselt kaasa
meie päevade süsteem iga, rääkides “ maa
m eestega” nende n in g “ a ka d e e m ilise m a ”
seltskonnaga nende keeles. Esimene on eriti
oluline, sest töö lastega pole ju sama, mis

edasijõudnutega. Tänu tem ale oli väga huvi
tav tutvuda Austria trom petikooliga - üldiselt
vahitakse pingsalt Am eerika poole, nüüd
nägim e järjekordselt, et ka hoopis lähemal
m ängitakse väga hästi. Am eerikas on teadagi
tihe konkurents, see tagab eksim atu, kindla
mängu ja torkab sellisena kõikjal silm a.
Meie m itm ekesine program m vastab m inu
meelest õpetam ise vajadustele: täienduskooli
tus õpetajatele, ansam blitunnid nii üliõpilas
tele kui lastele, ühiskontserdid teenivad loo
m ulikku esinem isvajadust - kindlasti jäävad
paljud m eenutam a, kuidas m ängiti koos
Ganschi ja Korkiniga!
Rõhutada tahan, et nende päevade töö
jääb siia paigale, see im bub noortesse. Vaatan
vahel kadedusega, kuidas kutsutakse meile
suurte rahade eest m õneks tu nniks esinema
suurusi, kes ei jäta sügavaid jälgi juba see
pärast, et see pole koolitus, mis laieneks üle
Eesti. Trompeti päevad annavad kahtlem ata
võrratult rohkem , sest kokku sõidetakse üle
maa ja osa saavad paljud. Pahatihti kulub
sama raha ühe-kahe solisti väliskülastusele ja
me ei saagi teada, m issugune talendikas
poiss jääb rahapuudusel kohapeal avastam a
ta. Ja veel - Eestis tehakse küll igasugu pro
jekte, puudub aga üks, mis tõstaks parim ate
m uusikute palga selliseks, et nad saaksid
elatuda oma tööst.”
N üüd siis need, kes avastati ja veelgi pare
m aid aegu ootama jäävad. Esimene vanuseg
rupp (1 0 - lla a s ta s e d ): I preem ia - Paul
Jaakson (õp. Aigar Kostabi, N õm m e M K), II Aleksei Ivanov (Vjatšeslav Švan, Narva) ja
Karl Tähe (Aavo Ots, Tallinn), III - M ihkel Kal-

Pikim a pai pälvis võistluste noorim,
seitsm eaastane väikemees Aleksei
Ivanov Narvast.
lip (P riit Sonn, Tartu MK). Teine vanusegrupp
(1 2 - 13a.): I - Jaan Ots (A. Ots), II - Gatis
Gorkuša (Janis Abols, Riia), III - Jaan Piim
(Raivo Kallas, Jõhvi MK). Kolmas vanuse
grupp (1 4 - 16a.): I - M ihhail Kom arovskihh
(L. Korkin, Sankt-Peterburg), II - Aarne Ots
(A. Ots, Tallinn), III - Neeme Ots (A. Ots,
Tallinn). Neljas vanusegrupp (1 7 -2 0 a .): I Stanislav lltšenko (L. Korkin, Sankt-Peterburg;
esitas Tambergi Kontserdi), II - Lauri Kivil (A.
Ots, EMA), Janis Porietis (M aia Läce, Riia) ja
M ihkel P ulk (A. Ots, TM K K), III - Lauri Kalvik
(Johannes M itt, Elleri nim . Tartu MK) ja Karlis
Saar (A. Ots, TM KK).

IVALO R A N D A LU

Kolmandad klavessiinipäevad
Üheaegselt eesti m uusika päevadega leidis aset
veel üks tähelepanuväärne kultuurisündm us:
nim elt kolmandad klavessiinipäevad 4 . - 7 .
a p rillin i (varem 1 9 9 6 . ja 1 9 9 9 . aastal).
Erakordseks m uutis festivali asjaolu, et see
toim us esm akordselt ilm a Eesti Kontserdi to e 
tuseta ning pretensioonikale väljakutsele vas
tas Klavessiinisõprade Tsunft. Ei ole m idagi
ette heita, EKST tu li raske ülesandega suure
päraselt toim e. Esinejaid oli Soomest, Lätist,
Eestist, lisaks klavessiinile sai soolopillina
kuulda orelit M arju R iisikam pi ja klavikordi
Aapo H äkkineni esituses. Kahjuks jä id to im u 
mata prantsuse klavessinisti Blandine V e rle f
kontserdid ning m eistrikursused. Jääb loota,
et ta jõ ua b Eestisse järgm istel klavessiinipäevadel.
Avakontsert Georg P hilipp Telemanni kam 
m erm uusikaga toim us R üütelkonna hoones.
Festivali jooksul enim kasutatud Köleri näitu 
sesaali on kontserttegevuseks rakendatud va
remgi ja tuleb tõdeda, et tegem ist on ü lim a lt
tänuväärse ruum iga - kõik, m illes elegantsust
ning aristokraatiat, sobib sinna suurepäraselt.
Samuti ei saa ruum ile teha etteheiteid akusti
ka osas, võim endusetagi sündisid seal puhtad
ja loom ulikud helid.
Festivali juhatas sisse klavessiinipäevade
kunstiline ju h t Im bi Tarum , andes sõna ka
ürituse patroonile M ari-Ann Kelamile. Kelam
m ärkis, et klavessiinim uusikas on enam asti

äratuntavalt selge algus, lõpp ning ilus kesk
osa, seda ideed näis väljendavat ka Teleman
ni “ Essercizii m u sici” . Sügavat m uljet avaldas
Reet Suka esitatud “ Soolofantaasia e-m oll nr.
8 traversflööd iie” . Kuigi kavalehes on fa n 
taasiate kohta öeldud, et need olid om al ajal
m õeldud pigem “ õppem aterjaliks kui kontsert
paladeks” , pani ju s t Reet Suka num ber kuns
tim uuseum i tõeliselt kajama.
Järgm iseks õhtuks oli festival “ ko lin u d ”
märksa kaasaegsemasse keskkonda, m uusika
akadeem ia kam m ersaali. Esitati noorem a
põlvkonna heliloojate loom ingut ning de
m onstreeriti uuem aid klavessiinihelivõtteid,
üles astusid peam iselt EMA üliõpilased ning
vilistlased. Kontsert, mis kuulus ühtlasi ka
eesti m uusika festivali raamesse, kandis nim e
“ S w im m in g B ach” . Tõenäoliselt oli üritus
pealkirjastatud EMA m agistrandi M irjam Tally
sam anim elise uudisteose järgi, m ida Ene
Naela esituses võis pidada õhtu tõ m benum b
riks. Nagu ütleb teose nim igi, arvab kuulaja
end aeg-ajalt ära tundvat Bachi tsitaate, mis
sulanduvad ühtlaselt Tally originaalloom ingu
ga. Kogu heliteost toetab loodushääli tekitav
fonogram m , üritust illustreerisid EKA interak
tiivse m ultim eedia tudengi lvika Kivi videoins
tallatsioonid. Positiivse m ulje jätsid ka A lek
sandr Statšenko ning Iren Lill, kes esitasid
M anuel Maria Ponce’i sonaadi kitarrile ja kla
vessiinile. Oli põnev kuulata, kuidas klassika

line instrum ent om andas duetis kitarriga ladina-am eerikalikud em otsioonid. Tundus, ju s t
kui prooviksid need kaks instrum enti terve loo
jooksul ühist keelt leida, korrates groteskselt
ühtesid ja sam u ideid, m eloodiajuppe, ning
loo lõpuks tundus see ka õnnestuvat.
Festivali vaieldam atuks kõrghetkeks oli
lõppkontsert Rüütelkonna hoones. Tallinna
Barokkorkester esitas XVIII sajandi helilooja
loom ingut, pakkudes taas kord kuulajale ü h t
aegu viim istletud ning jõ u list elam ust. K ind
lasti m ängis oma rolli ka asjaolu, et lisaks
klavessiinile oli kaasatud ka hulgaliselt keelpillirüh m a esindajaid - laiem pilliv a lik annab
teadupärast suurem ad võim alused kõlavär
vide ja -m uljete väljendam iseks.
Tingim ata vajab eraldi m ainim ist ka pühapäevahom m ikune kontsert “ M eistrid, sellid ja
õpipoisid” , kus astusid üles H. Elleri MK, G.
Otsa MK, Tallinna MK ja Vanalinna M K õ pi
lased ning õpetajad, saal lastevanem atest tu l
vil. Ei saa küll väita, et kontsert pakkunuks
asjasse puutum atule külastajale ohtralt kunstilis-m u u sika lisi elam usi, aga kindlasti oli see
õpilastele tore v õ im a lu s esineda tõelises
kontserdisaalis.
Võim atu on kom m enteerida festivali jo o k
sul esitusele tulnud repertuaari, sest ilm selgelt
on tegem ist heliloojatega, kelle geniaalsuses
ning säras ei kahtle keegi. Sama keeruline on
arvustada esinejaid, kuna suurem osa laval

Festivali juhatas sisse klavessiinipäevade
kunstiline ju h t Im bi Tarum.
nähtuist on nüüdseks jõudnud võita avalikku
se tunnustuse - asjaolu, m is peaaegu välistab
kriitika võim aluse. Kahtlem ata suutsid klaves
siinipäevad pakkuda elam usi väga laiale publikuringile. Esindatud olid selle instrum endi
kõik võim alused-suunad, alates Bachi sugu
võsa m uusikutest ja lõpetades eesti noore
mate heliloojatega. Kuid, m is peam ine - festi
val näitas, et klavessiinile loodud algupärane
loom ing pole tänini ununenud ja jä tku b ka
m uusika loom ine sellele pillile.

B R IG ITT A D A V ID JA N TS ,
EMA tudeng

Riiklik toetus eesti süvamuusika ja muusikaalaste trükiste väljaandmiseks
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kiste väljaandmise toetuste eraldamise kohta. I jaotuseks laekus 38 taotlust kogusummas 2 010 779 krooni. Jao
tatav summa 2002. aastal on 970 000 krooni, I jaotusega eraldati toetusteks 451 354 krooni. Järgmine taotluste
esitamise tähtaeg on 21. august.
Edition 49
Eesti Keelpilliõpetajate Ühing
Eesti Klaveriõpetajate Ühing
Eesti Muusika Ühing
Eesti Muusikaakadeemia
Eesti Muusikaakadeemia
Eesti Richard Wagneri Ühing
Eres Estonia

Hillar Kareva teoste (sonaadid nr. 1, 2 ,3, “ Eleegia” ,
“ Kontsert altsaksofonile ja klaverile” ) väljaandmine
Keelpilliõpetajate ajakirja (nr. 14) väljaandmine
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David Lynchilt seekord naistekas
“ Mulholland Drive” , USA/Prantsusmaa 2 001.
Režissöör ja stsenarist David Lynch. Osades
Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin
Theroux, Ann Miller, Robert Borster. Operaa
tor Peter Deming, muusika Angelo Badalamenti, 146 min.
Küll on hea, et Lynch taas sellise õudse ja
krüptilise film i tegi. Neid oskab ta kõige
parem ini.
“ M ulholland D rive'i” unenäoline ülesehitus
sarnaneb Lynchi de büüd iga “ Eraserhead”
(1 9 7 6 ), ü le -e elm ise “ Lost H ig h w a y ’ga”
(1 9 9 7 ) nin g krõbedam ate seriaali “ Twin
Peaks” (1 9 8 9 - 1 9 9 0 ) osadega. Ikka sama
skeem : peategelased on võ im e tu d reaal
susega adekvaatselt toim e tulem a, nende lu u 
painajad segunevad tegelikkusega ning ju h tu 
ma hakkab igasuguseid seletam atuid õudusi.
Ma ei ütle, et eespool m ainitud Lynchi teosed
ju st tem a parim ad on - m aitse asi
aga
m inu meelest on need küll kõige originaalse
mad ja m ängulisem ad. Kunsti oleks nagu
kõige rohkem .
Nõnda nagu “ Lost H ig hw a y” järel, nii on ka
värskeim at teost “ M ulholland D rive'i” p u u d u 
tav üleilm ne kriitika võtnud valdavalt hoiaku,
et kuna film is t n iiku in ii m itte tuhkagi aru pole
saada, ei maksa seda ka eriti analüüsim a
hakata. "M e ei m õista m idagi, aga see m eel
dib m eile,” teenivad Lynchi seksikad paranoiafantaasiad m itm elt poolt kiidusõnu. Antud
ju h u l ei m aksaks form alistlike kom m entaari
dega siiski rahulduda, sest seni ei ole Lynch
oma film idega m itte kuidagi andnud alust
arvata, et neist m in g it lugu otsida ei tasu.
Lynchi luupainajate viga on m uidugi, et
nad ei ole painajatena m arkeeritud. Kui keda
gi lõigatakse ekraanil mootorsaega tükkideks,
ei ole vaatajal kahtlust, et tegem ist on m illegi
jubedaga. Kuid võtam e näiteks “ Eraserhead’i” ,
film i noorest m ehest, kes vastum eelselt peab
hakkam a täitm a isakohuseid. Mees läheb
p ruudile ja tolle vanem atele külla , äm m
serveerib õhtusöögil m in git linnupraadi, kuid
väiksed lin n u d hakkavad ta ld rik u l järsku
taguotsast m ing it jubedat löga välja ajam a.
Või teine näide: noorel perekonnal sünnibki
laps ning vanem ad käituvad tem aga nagu
ikka, kuid vaataja näeb, et norm aalse lapse
asemel vedeleb ku m m util m ingisugune õudne
s u u r tõ u k , kes pealegi üsna in tiim s e l
m om endil itsitam a hakkab.
Nagu m itm e d teised film ite g ija d , nii

Seletam atuid film e loov David Lynch hiilib vaataja unelmatesse tagauksest.
a rm a stab ka Lynch võrrelda om a film e
m uusikaga, m ida tuleks vastu võtta m itte
kuidagi tõlgituna, m ärgilisena, vaid vahetult ja
m eeleliselt. Lynchi puhul kehtib taoline võrd
lus ehk eriti. Kuid kuidas ju h tu b , et mõnele on
toodud näited “ Eraserhead’ist” isadusehirm u
kehastus, kuid teistele m õjuvad solki eritavad
linnud või itsitav tõuk lihtsalt totrana? Ei tea.
Kipun aga arvam a, et Lynchi film id nõuavad
tavalisest rohkem isikliku kogemuse või tu n 
netuse suhestum ist film i peategelasega. Ehk
teisisõnu: võrrelduna naistega saavad vist
mehed “ Eraserhead’ist” parem ini aru, nagu ka
“ Lost H ighw ay’st” , mis rääkis m eile paranoilises arm ukadeduses vaevlevast mehest.
Fem inistlik kriitika on Lynchi alandava
naisekujutam ise pärast tu blisti rappinud. Tõe
poolest kipuvad Lynchi naised olem a hüstee
rilised, passiivsed ja allaheitlikud olevused.
Kuid tahaks näha ka sellist uurim ust, m is sel
g itaks, kes saab näiteks sügavalt m ehe
vaatepunktist ju tu sta tu d “ Lost H ig h w a y’st”
parem ini aru - kas mehed või naised?
Seesugune uurim us oleks igati tervitatav ka
“ M u lh o lla n d D rive’i” pu h u l, sest m ul on
tunne, et Lynch on teinud naisteka, m illest
seekord mehed vähem taipavad. Seda sorti
sam m poleks Lynchilt m idagi uut, sest selgelt
naistekeskne oli ka “ Twin PeaksV’ kinoversioon “ Fire W alk W ith M e” , m is rääkis meile
a astaid isapoolset ä ra k a s u ta m is t ta lu n u d
keskkoolitüdruku Laura Palmeri loo. Lynch ise
väitis, et sai hulgaliselt kirju isa poolt äraka

sutatud tüdrukutelt, kes avaldasid oma häm 
m astust, kui hästi Lynch nende hingeelu
ta ip a b . Kuigi film poln u d k augeltki nii
unenäoliselt jutustatud kui näiteks “ Lost H igh
w a y ” , sain ma viim asest om eti palju parem ini
aru. “ Lost H ighw ay” oli filigraanse stsenaariu
miga teos, kus m iski polnud üleliigne. “ Twin
PeaksV’ saatusliku iluduse Laura Palmeri heit
likud te m b u d jä id m u lle aga p a lju s ki
saladuseks.
Sam uti ei saanud ma päriselt aru “ M u lh o l
land Drive’ist” . Lugu rääkis teadagi noore
rum ala tüdruku lootustest H ollyw oodis ilm a
teha ja nende lootuste luhtum isest, m ille taga
järjel tü d ru k endalt elu võttis. Film on pühen
datud kellelegi Jennifer Sym e’ile (1 9 7 2 2 0 0 1 ).

M ida me veel teada saame? Film on ja o 
tatud kahte ossa. Esimeses saabub igati
õnnelik ja arm as Betty kuskilt kolkast Los
Angelesse, asub elama film ibisnises töötava
tädi korterisse ning tõestab proovivõttel, et on
igati hea näitleja. Samas on tööreisil viibiva
tädi korterisse salaja põgenenud ka m õr
vakatse üle elanud, autoõnnetuse tagajärjel
m älu kaotanud ja end ju h u s lik u lt Ritaks
nim etanud film istaari tunnustega neiu, kelle
käekotis on dokum entide asemel h u nnik dol
lareid. Tüdrukud, kelle vahel areneb a rm u
lugu, asuvad Betty eestvedam isel Rita
m inevikku uurim a ning avastavad selle tege
vuse käigus ühest kehvapoolsest äärelinnabangalost kellegi Diane Selwyni laiba. Siis

võtab lugu m üstilise pöörde: tüdrukud satu
vad Club Silenciosse, kus “ m iski pole päriselt,
kõik on lind ista tu d !” , nagu diaboolne konfe
ransjee uhkelt kuulutab.
Filmi teise osa alguses vihjatakse meile
üsna üheselt, et seni toim unu oli valdavalt
Diane Selwyni soovkujutelm . Või lihtsalt une
nägu? Inglise keeles tähendab dream m õle
m at. Ennast Bettyks k u ju tle n u d Diane
(m õlem at kehastab sama näitleja) päris tege
likkuses oma surnud tä d ilt natuke raha ja
püüdis H ollyw oodis hakkam a saada, kuid
edutult. Peaosasid film ides sai hoopis Cam illa
Rhodes, kelles tunnem e aga ära Rita film i
algusest ja kellesse Diane lootusetult arm u
nud on. Camillaga tutvus Diane aga esimese
osaga võrreldes märksa proosalisem alt: proo
vivõtetel. N üüdseks vaevleb tegelikkusega
m itte leppida suutev Diane sügavas depres
sioonis ning on üksainus suur Iha - pea
osade, C am illa, unelm ate, kättem aksu järele.
Diane tellib ki m õrva - kas sellesama, m illest
Rita film i algul eluga pääseb?
No ei tea. Ilm selt on see rum al küsim us
nagu loendam atud teisedki, mis m ul seda
film i vaadates tekkisid. Kui sa ei suuda kuskil
mao piirkonnas tunnetada nõnda kehalise ja
intuitiivse looja nagu David Lynchi teost,
kipub peale tulem a soov pisiasjadega jännata.
Vastused aga ei taha tulla. "M ulholland Drive’is” on m itu kõrvaltegelast ja -liin i, mis on
kõik Betty/D iane’i looga seotud, kuid m oodus
tavad siiski om aette tervikuid nagu seriaa
lides. Kuid film is nad justkui lihtsalt segak
sid... “ M ulholland Drive’ist” pidigi algul seriaal
tulem a ja seetõttu ei ole vaatajal kaugeltki või
m alik kogeda ka nii külluslikku m uusikalist
kujundust ja kunstipärast kaam eratööd kui
näiteks “ Lost H ighw ay's” . “ M ulholland D rive’i”
saaks hõlpsasti lausa teatrilavale tuua. Kas ei
ole "M ulholland D rive” liia lt kirik keset küla?
Kuid mis ma ikka norin, kui film m ulle
päriselt kohalegi ei jõua. Ei jõua aga mitte
keerulise ülesehituse, vaid psühholoogilise
orientatsiooni tõttu. Lynch hiilib meie unelm a
tesse tagauste kaudu siis, kui ise tahab.
Loodetavasti analüüsib mõni hea eesti naiskrii
tik selles fiim is kujutatud noorte naiste kee
rulisi kirgede sublim atsioone asjatundlikum alt
kui käesolev artikkel seda suutis. Samuti
lootkem, et Lynch rõõm ustab meid tulevikus
veel ka mõne meeste tarbeks m õeldud film iga.

SVEN VABAR

Oceani süsteem
"Oceani 11 - kõrged panused” (“Ocean’s
Eleven” , USA 2 00 1 ). Režissöör Steven Soderbergh. Osades George Clooney, Julia Roberts,
Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Scott
Caan, Casey Affleck jt.
Film id kooslustest ja süsteem idest. See on
üks liik korporatiivset kino, mis veel vaataja
tähelepanu väärib. N arratiiv teeb end m asin
liku lt täis, repliigid koosnevated klišeedest,
sisu on olem atu, aga kui film suudab kõige
selle juures piisava põhjalikkusega eksponee
rida m õnd huvipakkuvat süsteem i, kooslust
või kontseptsiooni, pole kõik ikkagi veel ka
dunud. Seda laadi film i näiteks võiks olla “Xm ehed” , pretensioonitu m eelelahutus, mis
tänu oma ülim a lt ulatuslikule totrate olendite
süsteem ile siiski positiivseks film ikogem useks
osutus. Um bes sama võib öelda ka “Ocean’s
Eleven’i” kohta.
See on m eelelahutus, ebatavaliselt m ärka
m atu. Ideaalne m eelelahutus - film i lõppedes
oli selline tunne, nagu polekski m idagi näi
nud. Alul m õtlesin, et see tuleb film i lü hidu s
est, kuid käekell oli end vahepeal kaks tundi
edasi kerinud. Tegu oli seega isegi väga pika
film ig a sellise form aadi kohta. Film i ise
loom ustas kiire libisem ine mööda sün dm u s
tikku , mida polnud täpselt välja joonistatud.
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Selle asemel oli sündm ustiku kirjeldus ja sim 
ulatsioon. S ü ndm ustik oligi see süsteem ,
m ida “välja jo o n ista ti” , kuid tulem useks pol
nud süžee, sest süžeeks oleks see olnud liiga
keeruline. Kahe tu nni lõpuks oli välja jo o n 
istatud nii keeruline kasiinoröövi skeem, et
süžeena oleks selle jälg im in e käinud üle m õis
tuse ja nõudnud to h u tu t pingutust. See töötas
a in u lt sim ulatsioonina - ja väga tõhusalt, sest
film i vaadates ei hakanud kordagi igav. Film
liikus kiiresti ja sünkroonselt mööda m itm eid
liine. Süsteem (sündm ustik) langes korduvalt
enesekordusse ja asus end duplitseerim a: laohoidlasse ehitati kasiino varakam bri koopia,
kus operatsiooni treeniti, hiljem asendati tu r
vakaam erate lindid m õnede seal tehtud üles
võtetega. Dubleeritud oli nii sissetung (õi
ge/vale), kui ka raha väljavedu (õige/vale).
Käis tohutu diversioon, tähelepanu kõrvaleju h tim in e ja valejälgedele vedam ine. Vaatajale
pakkus see pidevaid üllatusi, sest ei petetud
m itte a in u lt röövitavaid, vaid loo m u liku lt ka
teda.
N iipalju siis süsteem ist, mis oli labürintlik.
Koosluse ku u lu s ü ks te ist s p e ts ia lis ti mr.
Oceani (George Clooney) ju h tim ise l. Enamus
neist polnud tüüpilised ühe ala spetsid, nagu
film ikooslustes tavaliselt (v. a. fundam entaalaladel nagu elektroonika, lõhkeained ja tasku-

vargus, kus on mõistagi suurem põhjalikkus
nõutav). Ü lejäänud täitsid m itm eid osi, sageli
niivõrd kum m alisi ja unikaalseid, mis sele
tusid ain u lt ülesande ainulaadsuse ja Oceani
plaani hullum eelse kom plitseeritusega. Filmi
kulus ilm nes suurepärane tasakaal, sest kuigi
kogu aeg käis tohutu tohuvabohu, oli see
suurem alt jaolt, v.a. “ sulam ispu nktides” (m ille
all ma ei m õtle m itte seda, et film ilin t ise põle
ma oleks läinud, ehkki seegi oleks olnud
m uidugi teretulnud vaheldus), struktuurselt ja
loogiliselt eristuv ja mõistetav. Veel üks võrd
lus: m õju oli um bes sam alaadne, nagu
ekraani asemel oleks olnud vesivärav, mis
film i alguses lahti tehakse, nii et vesi pahinal
kogu saali üle ujutab. Seejuures pole selles
m idagi üllatavat, sest sellepärast ju kinno
m innaksegi (“ sa lähed kinno nagu v a n n i” või
kuidas see tuntud väide kõlaski). See on
kahtlem ata õige. Vesiväravad tehakse lahti,
oled paar tundi vee all, vesiväravad pannakse
kinni, lüüs kuivendatakse, kõik ununeb, nagu
poleks seanssi kunagi olnudki.
Sellega haakub järgm ine ju tt: film is on
koht, kus üks kurikael (Brad Pitt) õpetab teise
le (M att Dam on) sotsiaalset inseneriteadust:
“ Sa pead talle m eeldim a, ilm a et oleksid
definitiivne. Ta peab su unustam a kohe, kui
tem a nägem isulatusest välja jõ u a d .” Täpselt

sama kehtib ka selle film i ja võibolla üldse
igasuguse ideaalse m eelelahutuse kohta: see
ei ole märgatav.
Siinkohal peaks arvustus vist lõppema,
kuid jätkan veel, et üht-teist öelda. Soderbergh on kahtlem ata teinud õige valiku, et ei
teinud röövim isplaanist süžeelist to u r de forcei, vaid jättis selle üheks, enam -vähem film i
algusest lõpuni kestvaks ekspositsiooniks. See
võim aldab sündm ustikku jälgida kaugelt, ja
vee alt, teeb film i läbipaistvaks ja kergeks,
sam as kui m uidu oleks see olnud väga keeru
line ja süžee lahtihargnem ise käigus to h u tu lt
küsim usi tekitav film . Ülevaade oleks täie liku lt
ära kadunud. Koos sellega oleks ära kadunud
skeem i, plaani tunne, mis praegu nii tugev on
ja mis nii “film i” kui ka “ sün d m u stikku ” tege
lik u lt asendab ja kannab. Kui tegu on
röövim isplaaniga ja kui plaan on tõesti spektakulaarne (nagu antud ju h u l, ilm selt), siis
tuleb vaatajale sellest ka vahetult - plaani
enese, m itte selle järgi sooritatud tegevuste
kaudu - m ärku anda. See ei välista konflikte
tegelikkuse ja plaanitu vahel, ka antud ju h u l
ei sujunud kõik sugugi veatult. Kuid üldiselt,
kõike arvesse võttes, töötas plaan siiski lu d i
nal.

ERKKI LUUK
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Kunagi Miss Universumi valimistel säranud m uiati kaunitar Halle Berry sai lisaks Berlii
ni Hõbekarule nüüd veel Oscari.

Oscari-jaskar pakkus
väikseid üllatusi
Kui Berliini film ifestiva lil küsiti pärast “ Piinatud
geeniuse” linastust (film i näidati väljaspool
võistlust) peaosaliselt, “ G ladiaatori” eest Oscariga pärjatud Russel Crowe’ilt, kuidas ta tunneb
end jälle uuesti kuldse kujukese nom inendina,
kostis ta: “ Hoopis rohkem olen ma rõõm us oma
režissööri Ron H owardi kui enda esitam ise üle.
Ta tegi to h u tu lt tööd ning on tee n itult nom inendiks tõstetud. M ulle pole Oscar enam nii
o lu lin e .”
Kõik sai selgeks 25. m ärtsil H ollyw oodi u h i
uues Kodaki teatris auhindade kätteandm ise
galaõhtul. Kõige olulisem , parim a film i Oscar
läkski režissöör Ron H owardi “ Piinatud gee
niusele” . Ka parim a režii auhind anti How ardile. Samast film is t osutus leituks parim
naiskõrvalosa - kauni Jennifer Connelly roll
skisofreenikust m atem aatiku John Forbes Nash
ju u n io ri hoolitseva, h a igu st võita aitava
abikaasa Aliciana. N eljanda Oscari tõi film ile
Akiva G oldsm ani kohandatud stsenaarium .
Kaheksas kategoorias nom ineeritud “ Pii
natud geenius” on sellist esiletõstm ist väärt,
kuigi ta üm ber kees üsna suur poleem ika. Teha
film elavast, paranoilist skisofreeniat põdenud
Nobeli preemia laureaadist John Forbes Nash
jr. (7 3 ) elust on probleem e toovam kui mõne
am m u surnud kuulsuse käsitlus. Stsenarist
Akiva G oldsm anile tehtigi etteheiteid, et film on
n.-ö. puhastatud versioon vaevatud m ate
m aatikageeniusest, kes tegelikult on biseksuaal
ning m inevikus ka skandaalselt paljastatud. Ent
tegijate väitel on m õnede eluepisoodide kõrva
lejätm ine pieteeditundest lähtuv teadlik sam m ,
et m itte häirida nobelisti taastunud perekon
naelu.
M iks aga ürgse auraga maoori juurtega aust
raalia näitleja Rusell Crowe teist kujukest ei
saanud? Eelnim etatud B erliini pressikonve
rentsil tõdes peaosalist kehastanu: “ Enam ik
USA film ik riitik u id on kuulutanud m inu m ittesobivust sellesse rolli. Nash olevat kasvult väik
sem ning m itte kuidagi silm atorkav m ees” .
Samas ta kinnitas, et on N ashilt saanud noor
põlve foto, kus võib näha teda tugeva laiaõlgse
noormehena?! Film ile on ette heidetud ka
skisofreenilise haiguspildi väheütlevust. Saksa
arvustaja Roland Blum pealkirjastas om a a rtik 
li koguni “ Skisofreeniast algajaile” . Ent sellesuunalisedki pretensioonid on vaieldavad. Hoo
pis enam alust on soovis, et režissöör võinuks
tuua rohkem selgust nende teooriate kohta, mis
N ashile Nobeli tõid. Auhinna kätteandm ise
pidulike kaadritega film lõpebki.

N iisiis läks Hollyw ood om a rohkem kui
5 0 0 0 akadeem iku armeega taas oma teed: nad
ei näi hoolivat kuigivõrd põlglikust üleolekust
ega iroonilisest kisast, et ikka ja jälle samasse
sugukonda liig ita ta v a d film id (nagu “ V ih 
m am ees” , “ Forrest C um p” , "Hea W ill H u nting”
jne.) on akadeem ikute m aitsele vastav kaup,
mis kindla peale Oscariteni viib. Tegelikult on
see H ollyw oodi avastatud kullasoon, m ille
lõppu vist niipea näha ei ole. Sest seda laadi
film ide le on tagatud lai vaatajaskond.
(Siinkohal võiks uitm õttena küsida Eesti
“ H ollyw oodi” ju h tid e lt: m illal võiks meie kino
desse jõuda film id Kristjan Jaak Petersonist,
Juhan Liivist? Kas ei karju ekraanipildi järele ka
uuem a aja eestlaste elulood? Pole ju Eesti kinol
peale kom m unism i vaim ust vaevatud Viktor
Kingissepa ning Eduard Sõrmuse ("Punane
v iiu ld a ja ” ) biograafilise ainese käsitluse kuns
tilise film in a m uud näidata. N im etatud teoste
peale rahvas küll kinno ei torm anud. M iks,
peaks olema pikem ata selge.)
N iisiis jäi 13 Oscarile nom ineeritud režissöör
Peter Jacksoni fantaasiafilm “ Sõrm uste isand:
sõrm uste vennaskond” ilm a kõige m agusam a
test Oscaritest, kuid teenis siiski neli kujukest,
nende hulgas parim a operaatoritöö (Andrew
Lesnie), sam uti parim a film im u u sika (H ow ard
Shore) eest. Ka “ M oulin Rouge’i” revüüm aailm
sai H ollyw oodi akadeem ikutelt kaine hinnangu
- Oscarid vaid kostüüm ide ning kunstnikutöö
eest.
Kas otsustajad on hakanud otsim a kaaluka
m aid, elulisem a sõnum iga, olulisem a teemaga
teoseid? Selgelt näib seda suundum ust kinnita
vat parim a välisfilm i Oscari andm ine režissöör
Denis Tanovici satiirilise koega sõjavastasele
teosele “ Eikellegim aa” , m is kujutab Bosnia ja
Serbia vaenu absurdsust. Sama näib kinnitavat
viiele Oscarile nom ineeritud ja Euroopa pari
m aks film ik s tu n n is ta tu d “A m e lie ” jä tm in e
sootuks auhinnata.
Ü llatav oli kahe tum edanahalise näitleja
esiletõstm ine: parim a m eesnäitleja auhinna sai
varasem atel aastatel neljal korral nom ineeritud
Denzel W ashington rolliga “ Treeningupäevas” .
M uiatitar, pruun iludus Halle Berry, kes B erlii
nis sai “ Peletiste balli” rolliga Hõbekaru, pärjati
sama töö eest ka Oscariga. Justkui lohutuseks
läks parim a meeskõrvalosa auhind valgena
halisele; selle sai Jim Broadbent kirjandustead
lase rolli eest “ Iirises” .

E N D E L L IN K

Kunagi a rvu sta sim e siin raadiojaam a
nimega radio MOI. Uuest aastast palub too
jaam kuulajal maksta 10 dollarit kuus, seeeest lubatakse reklaam i p u udum ist ja pare
m at juurdepää su sadadele tuhande tele
plaatidele. Ma arvan, et see on tegelikult
päris hea valik - kui jäädagi toda jaam a
kuulam a ja lõpetada surfam ine.
See pole aga siinkirjutaja eesmärk, ses
tap asusin kohe, kui lem m ikjaam oli dollarikardina ette tõm m anud, otsim a m õnd
uut.
O tsim ist tuleb alustada, teadagi, ikka
N uustakult - ja mis sa ütled uudist... Ka
eestlaste esim ene norm aalne raadiojaam
on vahepeal sündim ist alustanud! Jah,
päris k indlalt veel väita ei saa, et tegu pole
nurisünnitusega, m iks, sellest allpool.
Aga
kõigepealt teem e ta
la hti:
h ttp ://w w w . uno.ee/.
Esimese hooga ei saagi aru, et tegem ist
on raadioga. Siin on igasugu staare, ennus
tusi ja kõlinaid. Okei, okei, ma tegelikult
tean, et edasi tu le b s iird u d a sellisele
leheküljele nagu: w w w .u n o .e e /ku ku , ses
tap klõbistan aadressiribale “ kuku” lihtsalt
otsa, sest õiget linki pole m ahti otsida.
Avaneb esimesega võrreldes sootuks
kargem pilt, ka siin jooksevad uudised,
kuid tingel-tanglit on vähem . O luline link
on Kuula Kukut Võrgus. Kuulajal palutakse
va lid a
“ eetri-i n te rp re ta a to r” ,
sam as
hoiatades, et "Paraku on Delfi O nline teatel
RealAudio server juba aastaid m oraalselt ja
füüsiliselt vananenud ja nad ei saa enam
RealAudiot garanteerida." See probleem oli
tegelikult m itu kuud tagasi (siingi on sellest
ju ttu olnud), kuid uuem a rea/-versiooniga
pole m ingeid krõbinaid ja teisest toast kost
vast antiikraadiost on RealAudio vaid paarkolm sõna taga.
Põhim õtteliselt ei kuule me nüüd aga
ikkagi m idagi m uud kui seda sam a, mida
nn. “tavalisest” ehk antiiksest raadiost.
Täpselt samas m ahus saab ka kaubandus
likke teadaandeid - ja need on täpselt
sama tüütud ning kiirem ini neid kuulata ei
saa.
Aga! Kuku raadiol on olem as nüüd ka
audioarhiiv. Tagasihoidlik lingike viib meid
kolhoosnikute maale: http://audioarhiiv.kolhoos.ee. Lehe disain on hoobilt parem kui
kahel eelm isel, tum edal taustal on selgelt
esile toodud see, m is m eid te g e lik u lt
huvitab. H uvitav on ka lühike sissejuhatav
tekst: “ Kunagi jõuab Uno.ee portaal ehk
Kuku am etlikku võrgukoju kah korraliku
audio a rh iivi ehitada. Kuni nad ei leia
m ahti, siis jääb siinne audioarhiiv teid
edasi teenindam a.” Sellest ju tu s t ei saagi
nüüd aru, kas arhiiv on UNO, KUKU või
KOLHOOSI leheküljel (ja kas kaks esim est
on tegelikult üks ja sama ja viim ane on
tegelikult TEHNOKRATT?) või on see m ingi
koostöö... aga kuulajale pole see ju lõpuks
oluline. O luline on, et tegem ist on m illega
gi, m is m eenutab juba päris raadiot.
Ekstra on välja toodud “viim ased uu d i
sed” - ja see on ka ju tegelikult kõik, m ida
n.-ö. jooksvas ajas on meil raadiost kuula
ta, sest olgem täiskasvanud, kõik m uu on
ju tegelikult EELNEVALT SALVESTATUD.
Kui aga asi, m is meid huvitab, on salvestis,
siis peab ka m eedium (kanal, võrk, mis
tahes) meil võim aldam a juurdepääsu ju s t
nim elt salvestisele, m itte aga sellele AJALE,
m il - kellegi targa arvates - on õige ü h t või
teist saadet kuulata. M illal, m is järjekorras,
m itu korda ja m itm e korraga m ina üht või
teist saadet kuulan, see on sügavalt m inu
isiklik probieem.
Kokku on valida 3 0 saatesarja vahel,
üleval on kõik saated 2 0 0 1 . aasta det
sem brist saadik, hetkel siis um bes 6 0 0
helindit. See on norm aalne.
Klõps “ M em oria” peal, valin 2 3 . m ärtsi,
ja kuulen m ingit segast liiklusuudist. Mis

avarii see siis nüüd ja - m illal? Vaat sellest
küll aru ei saa. Tirin saadet edasi... Ja saan
veel teada, et teineteist on leidnud Jaanus
Raidal ja Kristiina Bellanova. Ja alles siis
algab päris saade! Ahaa, Raidal ja pornos
taar, see on jä re liku lt poliitilin e reklaam,
m u id u g i, selles konks ju ongi! M e ilt
tahetakse ju hea saate varjus riisuda hääl
ja raha. REKLAAM! Kus on tem a koht nor
maalses raadios?
Kerime võrgulehitsejat tagasi. Uno.ee
kodulehel pälvib meie pilku link “Jukebox” .
Jah, see on norm aalne koht. Tänapäeva
raadiokuulaja esim ene deviis on: "M ina
pean ise oma saadet teha saam a!” Ja Uno
Jukebox ongi see koht, kus saab ise endale
(ja m iks m itte ka teistele) saateid teha. Siin
on aga probleem - m ida siis raadiojaam
saab? Põhim õtteliselt oleks ta rahul rahaga.
Aga - seda annab reklaam . Ja nüüd
küsim us: m illiseid reklaame ja kui palju
SINA, hea kuulaja, om a saatesse paned?
M itte ühtegi?! Paha, paha, pankrot ukse
taga, raadio läheb kinni, ja su saade kustu
tatakse serveri kõvakettalt. Mida teha?
Vastus on tegelikult lihtne: ma oleksin
nõus reklaam i võtm a. Uno.ee saadab ku m 
m alisi kliendi kirju; see-asemel võiks ta
saata m eilitsi reklaam i. Okei, lisage audiofail tekstile ka, ju h u k s kui ma lihtsalt
lugedes aru ei saa. Ja veel olen ma nõus
m eilitud reklaam ile vastam a. Et jah, sain
teada, et M aksim arketis on kõige pikema
konkurss. Tean. Olen kuulnud. Praegu
paraku pistetakse tähtsad teated lihtsalt su
saatesse vahele...
Meie tore kolum n siin kannab pealkirja
“ Püsiühendus voodi a ll” ... Kuid m is toim ub
voodi peal? Kujutlegem , et ma teen endale
ühe saate, m ida ma arvan, et m ul ja ühel
inim esel veel on hea voodis kuulata. Aga
kujutage nüüd ette, et kõige kirglisem a
kuulam ise peal hüüab üks räm ehäälne
beib vahele: “ M iks sa arvad, et ju s t sinul
on kõige pikem !?” . Okei, okei, üks, äär
misel ju h u l kaks korda võib (olenevalt
lem be faasist) selline nilbe kaubanduslik
hüüatus ju isegi tujutõstev olla, teatavast
hetkest m uutub ta aga, selge see, häiri
vaks. Ja paraku tähendab see seda, et
juba enne valguse m ahendam ist pean ma
kanali ära vahetam a, sest poole pealt pole
selleks ju m ahti. Tegelikult tähendab “ kõige
p ik e m a ” reklaam i kuulajate saadetesse
pidev vaheletoppim ine seda, et raadiojaa
ma autorid on oma sihtgrupiks valinud
kontoritöötajad, sest a inult kontoris jaksab
sellist ostureklaam i lõ p utult taluda. Aga,
kaupm ehed, saatkem gi siis reklaam id töö
ajal, aga tehkem m eelelahutusele ruum i
m uul ajal! Okei, olen tööl, loen reklaam id
läbi, vastan (pandagu või sinna m ingid
nipiküsim used sisse). Aga antagu selle
vaeva eest preem iapäevi! M is avalduksid
näiteks nii, et lähed koju, lased lõdvaks,
logid sisse, ja kom puuter teatab sulle,
ahaa, sina, Tubli User, oled oma reklaam id
juba töö juures ära söönud, sinu saade on
kuni nädala lõ p u n i R EKLAAM IVABA.
M uidugi, ma ei välistaks võim alust, et kui
keegi tahab, siis võiks ta lisaks m uusikale
oma saatesse ka reklaam e ja m uidu nilbeid
kilde ise valida, aga kui ta on kohustusliku
m ahu kaubanduslikke teadaandeid juba
läbi töötanud, siis ületöö olgu juba vabal
valikul. Võibolla pole m u variant parim , aga
m illin e on? Äkki tuleks m ingi konkurss
püsti panna?!
Esialgu paistab paraku siiski nii, et tuleb
lasta end kas piinata või-m aksta. Kum bki
variant pole hea. Aga äkki tõesti leiduks
m ingi peenike e-lahendus, m is annaks
kaupm ehele, m is tem a jagu, ja voodile
rahu. Jah, kui m idagi sellist leitaks, alles
siis saaks öelda, et tõeline raadio on sün
dinud.

JURI EHLVEST
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Suurlinna tuledesärast valgustatud ja samast
allikast pimestatud inimeste armastusloo lavaver
siooni märksõnadeks on “ raha” , “rom antika” , “ elu
rõõm" ja “ hoolim ine” . “ Hom m ikueine” kunstnik on
Marili Sokk, peaosades Velvo Väli ja Kersti
Tombak. Täna esietenduvat näidendit “ Kui Kungla
rahvas...” on Rakvere teater nimetanud isekulgevaks lavastuseks ehk eksperimentaalseks protses
siks, millel puudub nii lavastaja (selle sõna tavapä
rases tähenduses) kui ka reeglitekohane reklaamip oliitika. End seekord pelgalt kulgem isjuhiks
nim etav Üllar Saaremäe loodab sel viisil uurida,
kas tänapäeva teatrielus on võim alik, et üks teos
suudab rajada endale ise loom uliku tee lavaküpsuseni ning ilma kireva reklaamisaluudita ka vaa
tajaid võita. Napp eelteave: hulk Rakvere näitlejaid
siirdub publiku silme all muinasaega, et meie esi
vanemate tarkust täis minna ja seda kohapeal ka
rahvale jagada. “ Kui Kungla rahvas...” räägib
kolmest Kungla kuningapojast ja Soosortsi kolmest
tütrest ning nende enneolemata rännust seitsme
targa rohu järele. Kunstnik on Vadim Fomitšev,
rahva esindajaiks Toomas Suuman, Marika Vaarik,

MUUSIKAMAAILM
Ozawa viimased kavad Bostonis
Lõpeb maestro Seiji Ozawa (66) 29 aastat kest
nud peadirigenditöö Bostoni Sümfooniaorkestri
ga (BSO). Selle töö mõjukusest kõnelevad BSO
kindel koht USA orkestrite esiviisikus või Ozawa
nime kandev saal BSO suveresidentsis Tanglewoodis. Ozawa viimasel hooajal dirigeerib BSOd
tema soovitusel rida külalisdirigente, esiettekan
dele tulevad BSO tellimusteosed. Jaanuaris on
BSOd juh a ta nu d Bernard H aitink (M ozarti
reekviemi solistiks ka Christine Schäfer), Jun
Märki, Ozawa endine assistent llan Volkov, veeb
ruaris Daniele Gatti, David Robertson, tulevane
peadirigent James Levine, Ingo Metzmacher,
märtsis Hans Graf, BSO sagedane külalisdirigent
Andre Previn, kelle Viiulikontserdi tõi esiettekan
dele Anne-Sophie Mutter (samas ka Previni enda
Klaverikontsert autoriga ja “ Diversions” ), samuti
Rafael Frühbeck de Burgos. 4. -1 0 . IV andis
BSO Ozawa lahkumissarjas Symphony Hallis
maestroga viis õhtut, kus kavas ameeriklaste
pophelilooja John W illiam si “for Seiji", Mstislav
Rostropovitši soleerimisel tema tellitud Eric Tanguy Tšellokontsert (USAs esmakordselt) ja Dvoraki II tšellokontsert. Sel nädalal viib BSO sama
kolmel õhtul New Yorgi Carnegie Halli. Ozawa
laseb “ eesriide alla” siiski Mahleri IX süm foonia
ga alates 20. aprillist, see suur finaal kõlab taas
nii Bostonis kui New Yorgis. M iljardile valsikuninga-ihalejale (esimese aasialasena) Viini
Filharm oonikute uusaastakontserti juhatanud,
on Ozawa veebruaris-märtsis oma uue am etilinna Viini Riigiooperis dirigeerinud rea menukaid
Janaceki “Jenufa” etendusi David Pountney
lavastuses suurepäraste Angela Denoke ja Agnes
Baltsaga peaosades. f;- aD,r

Kogu Chopin klaverile
Noor soome-ungari pianist Gergely Boganyi (28)
toob kuulajate ette Chopini kogu klaveriloom in
gu, m ille m ahutab kümnesse kontserdiprogrammi kestvusega ca 18 tundi. Kõik kavad esitab ta
Sibeliuse akadeemia kontserdisaalis Helsingis,
mis on ühtlasi ka eksam teaduskraadi saami
seks. 3. IV Helsingis 19-kontserdilist sarja alus
tanud, viib ta kümm ekond kontserti ka pealin
nast väljaspoole, üsna väikestessegi keskustes
se, kuni Chopini-maratoni viimaste kontsertideni
novembris. Boganyi’te muusikutepere tuli Soome
1980ndail. Praegu end Soome ja Ungari vahel
jagav Gergely Boganyi on mitme konkursi lau
reaat, Soome muusikaavalikkuse ette tuli ta
1992. aastal, võites III preemia Maj Lindi kon
kursil.

Järelehüüe Grete von Zieritzile
Viinis 189 9 sündinud, aga Grazis õppinud Grete
säras seal juba 13aastaselt pianistist imelapse
na. 191 7 läks ta õppima Berliini. Olles seal
1 921. aastast tähelepanu äratanud ka heliloo
jana, küpses alles 192 6 otsus õppida komposit
siooni kuulsa Franz Schrekeri juures. Berliinis
õppides pälvis ta nii Mendelssohni preemia kui
ka Schuberti stipendium i. Temast sai esimene
naishelilooja, kes XX sajandil võrdväärselt
meestega esile kerkis. Esimene naine oli von
Zieritz ka Austria presidendi auprofessori tiitli
saajana (1 9 5 8 ), samas Saksamaa LV ja Austria
auristi ja teeneteristi kavaler. Eestis arvatavalt
siiani esitam ata, liikus helilooja aktiivselt
paljudes maades oma teoste ettekannetel. Grete
von Zieritzi loomingutöö jätkus hoogsalt ka veel
197 0-80 nd ail, mil valmisid 2 trompeti kontserti
(1 9 7 5 ), orelikontsert (1 9 7 7 ), “ M ustlaskontsert”
viiulile ja tsim balile orkestriga (1 9 8 2 , seda män
giti ta sünnipäevakontserdil 198 8 ka Moskva
Filharmoonias) jt., viimaseid suuremaid teoseid
on nonett “ Kassandra-Rufe” (1 9 8 6 ). Grete von
Zieritz suri Berliinis 102aastasena.

Preemiaid ja tunnustusi
D ortm undi K ultuurifondi järjekordse kaaluka
preemia sai Berliini helilooja Aribert Reimann,
kelle uus Garcia Lorca-ooper “ Bernarda Alba
maja" tuli maailmaesiettekandele suvel Baieri
Riigiooperis M ünchenis (dir. Zubin Mehta, lav.
Harry Kupfer). Reimanni igihaljail ainestikel
(“ Lear” , “Troades” jt.) kirjutatud oopereid on
lavastatud mitmel maal. Kultuurifond jagab oma
preemiaid vaheldumisi kujutava kunsti ja m uusi
ka alal, esimene laureaat oli saksa-ungari
ooperisopran Julia Varady, kes oli ka Cordelia
osas “ Leari" esmalavastuses Münchenis 1978.
Kasseli Riigiteatri orkestri (Staatsorchester) asu
tam ise 5 0 0 . aastapäeva puhuks korraldas
rahvusvahelise kom positsioonikonkursi sealne
ühing Bürger pro A. Paremate orkestrioopuste
autoritena selgusid hiinlane Qin Wencheng (I
preemia üle 5 1 0 0 euro), II - itaallane Valerio
Sannicandro ja III - So-Young Jin Lõuna-Koreast.
Premeeritud teosed toob orkester esiettekandele
juubelihooajal käesoleval aastal.

P R IIT KUUSK

18

Tiina Mälberg, Üllar Saaremäe, Anneli Rahkema,
Eduard Salmistu, Hannes Prikk, Ingrit Vaher.

PEEP PIHLAK

“Tõrksa taltsutus” Ugalas

Oleg Titov ja Liljan Sarapuu “Chopinianas”.

Vanemuises taas klassikaline ballett
14. IV esietenduvad Vanemuises kaks ühevaatuselist
balletti “Chopiniana” ja “Quiteria pulm” , mille on
lavastanud Rufina Noor ja Viesturs Jansons.
“ Chopiniana” ja “ Quiteria pulm ” on esimesed klas
sikalised balletid Vanemuises pärast 17. juunil
1970 esietendunud Adolphe Adami “ Giselle’i” .
“ Klassikaline ballett on... ilus,” defineerib “Chopi
niana” lavastaja Rufina Noor. Kunstnik on Mare
Tommingas, dirigeerib Lauri Sirp, osalevad Matthew Sly, Oleg Titov, Anton Jakovlev, Lilian Sara
puu, Jelena Karpova, Mari Savitski, Anna Skatškova, Vanemuise balletiartistid, Vanemuise tantsu- ja
balletikooli ning Ida tantsukooli õpilased. “Quiteria
pulm” on Viesturs Jansonsi lühiversioon balletist
“ Don Quijote” Ludwig Minkuse muusikale. Jan
sonsi lavastuse aluseks on peatükid Cervantese
romaani II osast, kus peategelasteks kõrtsmik Lorenzo kaunis tütar Quiteria, tema armastatu Basilio, Quiteria rikas kosilane Camacho ning mõistagi
õilis rüütel Don Quijote oma truu kannupoisi Sancho Panzaga. Temperamentsed, eredad hispaania
tantsud, lüürilised ja koomilised stseenid, klas
sikalise ja karaktertantsu hiilgav ühendus. Koreo
graafia: Marius Petipa, Aleksander Gorski. Lavas
taja, koreograaf, libretist on Viesturs Jansons, d iri
gent Lauri Sirp ja kunstnik Mare Tommingas. Osa
levad Lilian Sarapuu, Mari Savitski, M atthew Sly,
Anton Jakovlev, Aivar Kallaste, Oleg Titov, Rita Dolgihh, Endel Kroon, Meelis Hansing, lllar Rätsep jt.

Neli rüütlit Eesti Draamateatris
13. IV esietendub Eesti Draamateatri väikses saalis
inglise autori Paul Webbi esiknäidend “ Neli rüütlit” ,
mille on lavale toonud Hendrik Toompere jr.
1170. a. esimese jõulupüha õhtul sõitis Henry II
õukonna neli rüütlit - Reginald Fitz Urse, W illiam
de Traci, Richard le Bret ja Hugh de Morville - Normandiast Canterburysse. 29. XII varasel õhtupoo
likul mõrvasid nad Canterbury toom kirikus Thomas
Becketi. Sellele järgnenud avaliku hukkam õistu
laine sundis nad algul taandum a Šotimaale, mis
järel nad otsisid varju Knaresborough linnusest
Yorkshire'is. Seal veedeti terve aasta. Rohkem ei
ole nende kohta midagi teada. Nende ajendid,
Henry kaasosalus ja meeste saatus pärast Knaresborough’st lahkum ist on tänini selgituseta. Näiden
di tegevustiku kondikavaks on neli õhtut Knares
borough’ linnuses aastal 1171. “ Neli rü ütlit” on
Webbi esimene näidend, mille maailmaesietendus
toim us 1999. aasta novembris Londoni Tricycle
Theatre’is. Autori sõnutsi räägib see näidend
iseenda põhjustatud tohutust krahhist. “ Neli rüüt
lit” on tõlkinud Erkki Sivonen. Kunstnik on Ene-Liis
Semper, m uusikaline kujundaja Andreas W, osa
des Enn Nõmmik või Hendrik Toompere jr, Taavi

Eelmaa, Margus Prangel, Sulev Teppart, Merle
Palmiste, Aksel Orav.

Uuslavastused Rakvere teatris
Aprillis täieneb Rakvere teatri repertuaar kahe uus
lavastusega: 5. IV esietendus teatri väikses saalis
Truman Capote'i "Hommikueine Tiffany juures” ; tä
na, 12. IV jõuab vaataja ette Rünno Saaremäe kir
jutatud "isekulgev” näidend “ Kui Kungla rahvas...”
Lavastaja Urmas Lennuk ütleb, et "Hommikueine
Tiffany juures” on tekst, mis siiani Eesti teatris talle
mõistetamatutel põhjustel kasutamata. Ise on ta
selle nukkernaljaka romaani dramatiseerimise mõ
tet kandnud kaasas teatrisse tulem isest saadik.

15. IV esietendub Ugalas kultuurikoiledži teatriosa
konna III kursuse diplomitöö, W. Shakespeare’i
"Tõrksa taltsutus” Kalju Komissarovi lavastuses.
Komissarovi lavastuses laulavad, tantsivad ja tee
vad ise muusikat 23 noort näitlejahakatist. Loo
aiuseks on Shakespeare’i üks naljakamaid komöö
diaid tigedast naisest ja teda taltsutavast mehest
ning lõpuks puhkevast tõelisest armastusest.
Shakespeare on seekord vaid ajend noortele rääkimaks laval oma suhetest ja armastusest. Lavastu
ses on tegevus toodud “siia ja praegu" ning inim
hinge sõlmküsimusi lahendatakse kultuurilisi tsi
taate ning tänapäevaseid teemasid kaasates. La
vastuse kunstnik on Krista Tool, muusikajuht Pee
ter Konovalov, koreograaf Mall Noormets. Mängi
vad Viljandi kultuurikolledži teatrikunsti õppetooli
IV ja V lennu üliõpilased.

Kooliteater 2002
5. - 7. aprillini toimus Tallinnas 10. - 12. klasside
kooliteatrite festival "Kooliteater 2 0 0 2 ” , kus
astusid üles maakondade parimad kooliteatrid.
Maakondlikel ülevaatustel välja valitud 15 kooliteatritruppi mängisid festivalil erinevates žanrites,
alates omaloom ingust kuni Eesti ja maailma klas
sikani. Žürii koosseisus Gerda Kordemets, Kaie

Mihkelson, Andres Noormets, Tõnu Lensment,
Aleksander Eelmaa andis välja hulga auhindu.
Festivali laureaatideks kuulutati Rapla Teatritege
mise Seltsi Erapooletu (M. Kivastiku “Vaim” , lav.
Valter Uusberg), Koiga keskkool, "Vanad ja Noo
red” (T. Varuli “ Metsa taga ei ole mets” , lav. Terje
Varul) ja Kadrina keskkool (R. Mikseri, K. Mündi,
R. Palmari “ Kas mäletad, vend?” , lav. Rain M ik
ser). Välja anti kuus eriauhinda. M uusikalise
kujunduse auhinna sai Koiga keskkool, kujunduse
auhinna Rapla Teatritegemise Seltsi Erapooletu,
ansam blim ängu auhinna Jõgeva gümnaasiumi
Liblikapüüdja, algupärandi auhind Kadrina
keskkoolile, stiili auhinna Võru kultuurimaja Kan
nel, Võru Draamastuudio, näitetrupi auhinna Vil
jandi maagümnaasium. Näitlejaauhinnad said
Jevgenia Galinina (Ehte güm naasium i Ehte Teater)

Uku Uusberg, Maarius Urvet ja Mikk Jürjens
(Rapla Teatritegemise Selts), Silja Kana, Meelis
Põdersoo, Martin Kõiv ja Mihkel Kabel (Jõgeva
güm naasium ), Kaimo Mund ja Raido Palmar (Kad
rina keskkool), Jonna Kubu, Kati Juvanen ja Liina
Taomees (Koiga keskkool), Marika Jermakov
(Pärnu HG). Veel anti välja kolm eriauhinda: ETV
auhind - Kadrina keskkooli “ Kas mäletad, vend?” ,
kultuurilehe Sirp auhind - Sten Karpov, Võru kul
tuurim aja Kannel, Võru Draamastuudio, lavakollaažist “ P im esikuuni” , Teater. Muusika. Kino
auhind-A leksei Hvingija, Põlva ühisgümnaasium,
“ HEI-DO” , lavastusest “Ajaja “Ooh” ” .

Teatriliidu juhatuses
Eesti Teatriliidu juhatuses 9. IV kuulati ära 20 0 1 .
a. eelarve täitmise aruanne ja võeti vastu 2002. a.
eelarve projekt, et esitada see ETL volikogule kinni
tamiseks. Tehti kokkuvõte teatriauhindade žüriide
tegevusest, teatripeost nukuteatris ning teleülekan
dest ETVs.
Peeti vajalikuks järgmisel koosolekul täpsustada
auhindade statuutide sõnastust nii, et vältida või
malikku möödatõlgendamist. Ka auhindamisele
esitatud tööde autorsus peab olema žüriile teada,
et vältida inim likke eksitusi ja hoida auhinnatavaid
õiglases valguses (vt. L. Tungla samasisuline osundus 5. IV Sirbis). Kõne all oli ka mõne žüriiliikm e
vähene osavõtuvastutus. Televisiooni otseülekanne
hinnati professionaalseks. Kaaluti võim alust jätta
ära otsesaade ning teha hiljem inform atiivne,
vahelduslik spetsiaalsaade või siiski anda teatri

aasta tähtsündm us edasi otsesaates, kuid lühem alt
ning lava- ja televisioonispetsiifikat ühendavalt.
Tehti ettepanek kaitsta Talo ja valitsuse
läbirääkimistel 2 0 0 3 . a. SKP ja THI koefitsendi li
sandum ist teatrite palgakuludele. Teatrite rahastam isprintsiibi muutmiseks tehakse ettepanek kul
tuurim inisteerium ile. Arutluse all oli iseseisva teatriajakirja loomine. Peeti vajalikuks meelde tuletada
kultuurim inisteerium ile 2 00 2. aasta alguses vastu
võetud otsust, mille kohaselt peaksid sügisest
ilm um a ka teatri ja kinoajakiri. Vaimne potentsiaal
kolme erialaajakirja väljaandmiseks on olemas,
rahalise kindluse peaks andma riik. Vastasel juhul
näeb teatriliidu juhatus ainsa võimalusena ajakirja
Teater. Muusika. Kino täielikku renoveerimist.

MUUSIKA
Jätkub Estonia solistide plaadisari
5. IV esitleti Estonia talveaias teatri omaaegse ju h 
tiva soprani Paula Padriku CD-d "Unustamatu
Paula Padrik” .
Helikandjal kõlab lauljatari repertuaari paremik:
ooperiaariad, romansid ja operetiviisid. Padriku
omaaegsetest lavapartneritest on plaadil kaastege
vad Georg Ots ja Viktor Gurjev. Plaadi koostas ja
lood restaureeris Jüri Kruus. Esitluse viis läbi Arne
Mikk, kohal oli ka lauljatar Paula Padrik ise.

EOÜ käis orelimatkal
5. ja 6. IV sai teoks Eesti Orelisõprade Ühingu
kevadväljasõit Viljandi- ja Tartumaa orelite juurde.
Esimene õppe- ja tutvumisretk tehti mullu 20. X
esimese eesti soost suure orelimeistri Gustav Nor
manni (1821 - 1893) tööde “ katsumiseks” ,
nüüdne haare oli laiem, peasihiks Lõuna-Eesti
kirikutesse ehitatud saksa meistri Wilhelm Saueri
töökojast pärit pillid.
Need - nii ühed kui teised - olid: Anna (N orm an
ni positiiv aastast 1877 - 5 helisevat registrit),
Suure-Jaani (vennad Kriisad, 1937 - 26), Viljandi
Pauluse (tüüringlane Guido Knauf, 1866 - 31), Vil
jandi Jaani (pärastsõjaaegne isikupäratu toode Sak
samaal - 27), Kursi (Sauer, 1898), Äksi /Sauer,
1902 - 18), Võnnu (tartlaste Ernst Kessleri ja
riialase Emil Martini ehitatud ja Saueri kohendatud,
1892 - 25), Pindi (Kriisade esimene kirikuorel,
1903 - 12), Kanepi (Sauer, 1902 - 16) ning Tar
tu Peetri (kohalik meister W ilhelm Millverstedt,
1890 - 23). Viimasel andsid kenakese kuulajaskogu ees kontserdi Andres Uibo, Toomas Trass,
Aare-Paul Lattik, EMA endised ja praegused tu 
dengid Pille Metsson, Ulla Villenthal, Svetlana Kekiševa, Elke Unt ja Maarja Korts, kõlasid Buxtehude
kuni Tournemire’i ja Arroni. Reisilisi oli paarküm
mend, nende muljed avastuslikud ja ülevad ning
sõpruskonna otsus kindel, et juba eeloleval sügisel
tehakse samasugune retk Põhja-Lätti ja Kuramaale
-tu n d e s naabreid, tunned paremini ennastki.

I. R.

Aastapreemia Pärnu Kontserdibüroole
6. IV tänuõhtul anti Pärnu Kontserdibüroole Kuur
saalis kultuuri aastapreemia 15 000 krooni. 1999.
aasta detsembris asutatud büroo korraldas 2001.
aastal 72 kontserti (neist 34 büroo produtseeri
tud): 9 orkestri-, 31 kammermuusika-, 13 koori-,
18 jazzmuusika- ja 2 lastekontserdist. Edukat
koostööd on tehtud Eesti Kontserdi, Nyyd Ensemble'i, "Jazzkaare” , Tallinna Filharmoonia, Pärnu Lin
naorkestri jt. kontsertorganisatsioonidega.
Pärnu Kontserdi büroo kanditatuuri ülesseadjad on
rõhutanud oma kandidaadi mõistvat suhtum ist
noorde publikusse, paindlikku hinn ap oliitika t,
samuti kontserdi büroo aktiivset tegevust kohalikele
interpreetidele esinemisvõimaluste pakkumisel ja
aktiivset aastaringset heatasem elist tegevust.
2 0 0 1 . aasta tegevust ilmestavad eriti suvine publikurohke prom enaadikontsertide sari ranna
kõlakojas ning Agape Jõulum uusika festival det
sembris. Pärnu Kontserdibüroo kollektiivi moodus
tavad produtsent Helen Erastus, toimetaja Ave
Sopp, projektijuht Kaija Pruel ja raamatupidaja
Ülvi Halliste. Kindlasti on traditsioo nilisele
kontserdipublikule tuttav ka kontserdibüroo hea
abimees Argo Linnamäe.

EHA RISTIMETS

TAM avab kevade Rakveres
Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori kevadkontsertidega alustatakse tänavu Rakveres: 13. IV
kell 19 esineb TAM Rakvere kultuurimajas, kaas
tegevad on Monika Mattiesen (flööt), Mart Siimer
(klaver) ja koori ansambel Afterö. Koori juhatavad
Jüri Rent ja Siim Selis. Kontsert on tasuta.
Tipikad korraldavad kevadkontserdi teist aastat,
esimene edukas katse tehti m ullu Volbriööl Tallinna
ööklubis Hollywood. Kevadkontserdi mõte on pak
kuda konkurentsi Tartule, kus volbriööl elu keeb,
enam-vähem Rakvere omaga analoogse sisuga
kontsert toim ub Tallinnas 1. mail (sedapuhku Esto
nia kontserdisaalis, kus koos Eesti Meestelaulu
Seltsi Tallinna Meeskoori ning TPÜ Meeskooriga
tähistame peadirigent Jüri Rendi 50. sünnipäeva).

TÕNU OJALA

jas on ka kunstniku illustreeritud raamatuid, eks
liibriseid ning joonistusi loomadest. Veeberi puhul
ei ole küsimus üksnes tema seni eksponeerimata
hilisloomingu tutvustamises, vaid ka naiskunstniku
läbilöögivõimes. Tema teosed on omandanud 11
USA kunstikogu. Näituse koostas Anne Lõugas,
kujundas Virge Jõekalda. 7. V toim ub muuseumis
seminar “ Naiskunstnik ja tema aeg: Agaate Vee
ber” , mis keskendub naiskunstnikele Eestis kahe
maailmasõja vahelisel perioodil ja hõlmab ka teisi
naisuurimuse küsimusi.

Roerichi maalid Kiek in die Kökis
5. maini saab Tallinnas Kiek in die Kökis vaadata
Nikolai Roerichi Himaalaja-seeriasse kuuluvaid
maale.
Kunstniku viimasel kümnel eluaastal valm inud 62
maali asuvad Moskvas Nikolai Roerichi nimelise
Keskuse muuseumis. 1997. aastal avatud keskus
loodi kunstniku poja Svjatoslav Roerichi algatusel
ning selle kogus on ligi 5 00 eri perioodidel loodud
maali. Näitus on valm inud Eesti Roerichi Seltsi,
Tallinna linnam uuseum i ja Moskva Roerichi
keskuse koostööna.

Mari Haavel. Detail teosest “Tihid”, 2 0 0 2 ,
voltkardinad, siiditrükk.

Tekstiilikunstnikud oma elemendis
12. maini saab Tallinna Kunstihoones näha Eesti
Tekstiilikunstnike Liidu korraldatud tekstiilikunst
nike ülevaatenäitust "Oma element” .
Näitusel on väljas vaibad, kangad, tekid, linad,
rätid, kotid, vestid - (tarbe)kunst, mis on valm inud
kas tekstiilimaterjalist ja/või tekstiilitehnikaid kasu
tades. Korraldajate sooviks on näidata tekstiili ja
ruumi üksteisest lahutam atut seost. Ekspositsiooni
koostajatena on oluline roll kanda kuraatoritelkujundajatel arhitekt Urmas Luurel ja sisearhitekt
Terje Kallastel. Näituse installeerimisel on kujun
dajad kasutanud peegleid, metalli, ja mööblit mee
nutavaid installatsioone. Näha võib traditsioonilisi,
ja töömahukaid tehnikaid nagu gobeläänvaibad või
Hiinas kootud erakordselt luksuslik siidist sõlmvaip. Samuti on rohkesti kasutatud looduslikke
materjale. Noorte kunstnike rühm itus Tekstiil
Ruumis on villast, linasest ja puuvillasest materja
list valmistanud teose “Taimelava” ning kunstnike
sõnul peaks teos näituse jooksul sõna otseses
tähenduses kasvama hakkama. Noor tekstiilikunst
nik Kerly Kaljuste on vildist valmistanud vestide
kollektsiooni, lisades siidi, hobusejõhvi ja marlit.
Piret Valk on loonud siidist ja vildist aga peened ja
rafineeritud kangad. Huvitavad on Milvi Thalheimi
söövitatud kangad, Eelike Virve piltvaip, kus valge
le kudumile on tehtud väga lihtne ja efektne
pealetrükk, Keret Altpere hiiglasuurte ristpistetega
monokroomsed vaibad. M ängulust on omane
Aune Taamali ja Krista Leesi töödele. Näitusel esi
nevad veel Katrin Pere, Mariann Kallas, Tiina Puh

kan, Mihkel Kleis, Merike Männi, Miralda Paju
maa, Kadi Pajupuu, Ülle Raadik, Urve Kütner,
Riina Tomberg, Aili Kivioja, Peeter Kuutmaa,
Monika Järg, Merle Suurkask, Christel Allik, Andro
Kööp jt. NB! 13. IV kell 13 tutvustavad kunstnikud
näitust. Kõik huvilised on oodatud.

Ene Valteri võimuehted
15. aprillini on tarbekunstimuuseumis metallikunstnik Ene Valteri isiknäitus. Väljas on linnapeadele,
kõrgkoolide rektoritele ja organisatsioonide presiden
tidele aastatel 1989 - 2002 loodud ametikette.
Tegemist on n.-ö. võimuehetega, mille loomine
nõuab ühteaegu nii traditsiooni kui kaasaja tun 
netust. Valter on valmistanud ETA presidendi, TTÜ
rektori, Tartu linnapea jt. ametiraha. Esmakordselt
on laiemal avalikkusel võim alik näitusesaalis näha
nii suurt tseremoniaalsete ehete valikut. Käesoleva
näituse tarvis on kunstnik realiseerinud uue pro
jekti “ Emailimäng” , mis näitab emaili ilu ehete ja
seinaplaatide loomisel. Näituse on kujundanud

Taimi Soo.

Agaate Veeberi näitus avab eesti
naiskunstnikke tutvustava sarja
Täna kell 16 avatakse Adamson-Ericu muuseumis
graafik Agaate Veeberi loomingu ülevaatenäitus.
Agaate Veeber (1901 - 1 98 8) lõpetas 1938. aas
tal Tartus kunstikooli Pallas. 1930. aastate lõpul
saavutas ta kodumaal tunnustuse. Varaste tööde
poeesia ja ekspressiivsus sai sõja-aastatel vaoshoi
tuse pitseri. 1944. aastast eksiilis elades kujunes
Veeber napi, dramaatilise väljenduslaadiga kunst
nikuks, kelle teostes on eelkõige kolm teemaringi:
vaikelu, maastik ja noor naine. Hilistes töödes said
oluliseks eksistentsiaalsed, vaimsed probleemid ja
1960. aastatel kujunes kunstniku loomingu tipuks
sari kõikenägeva ingli figuure, millel ei olnud enam
midagi ühist XIX sajandi passiivse noore naise
stereotüübiga. Ingel on vaimne olevus, erilaadne
kohtunik, kes on pärit kusagilt m ujalt, mitte
reaalsetest vastasseisudest. Ka natüürmorti, lilli ja
maastikku oskas Veeber sügavalt mõtestada. Väl

Muusikust kunstnik
4. IV Kristjan Raua majamuuseumis Enno Lehise
juubelinäitus "Mis värvi on armastus” .
Äsja 90 aastaseks saanud, ikka veel väga vitaalne
kunstnik nimetab end ise “ kahe isanda teenriks” .
Arne Oidilt laenatud näituse pealkiri peegeldab
oma meeleoluga Lehise kaht tugevat loomingulist
poolust - trom petistist m uusikut ja akvarellistist
kunstnikku. Näitusel on väljas 1950ndate tun tu 
matest muusikutest - Merkulovi, Prohhorovi, Matsovi, Otsa, Issakova tehtud karikatuure, joonistusi
ja fotosid. Väljapaneku kaalukama osa moodus
tavad Lehise akvarellid, loodusvaated, natüürm or
did ja figuurid, mis on tehniliselt kõrgel tasemel,
vana kooli meistriteosed. Näituse avas kunstniku
tütretütar noor laulja Tui Hirv.

Meremiinid kui sisustuselement
4. IV avati Tallinna Kunstihoone galeriis Mati
Karmini näitus “ Merevaigutuba” .
Mati Karmin (1 9 5 9 ) on kunstnik-skulptor, kes
videokunsti ja installatsioonide ajastul on jäänud
truuks skulptuursele vormile. Karminile on meeldi
nud suured ja võimsad vormid, tema tööd ei ole
ülemäära lihvitud, vaid pigem robustsed. Karmin
on viim aste aastate jooksul kogunud roostes
meremiine. M iinid on kunstniku käe- ja mõttejõul
moondatud sisustusesemeteks. Ümara vormiga
m iinid on sobinud vanniks, tugitooliks, kirjutus
lauaks, kapiks, vitriiniks. Roostetanud algmater
jalile on lisatud uusi sisustusmaterjale, et saavuta
da mugavam(pehmem) ja esteetilisem tulemus.
Karmini jaoks on meremiinid merevaik, millest on
kujundatud väga efektne, stiilne väljapanek. Näi
tus jälgib ka viimase aja kohustuslikku ökoloogilist
esemete korduvkasutatamist propageerivat eluviisi
peaaegu sõna-sõnalt.

Kelpmani plastiline geomeetria
29. aprillini on Hausi galeriis väljas Rein Kelpmani
maalinäitus "Plastiline geomeetria".
Kelpmani 1980ndatest tuntud erandlik groteskne,
figuratiivne maal on jõudnud abstraktse, eksperi
mentaalsete värvi- ja vormilahendustega m inim a
listlike kompositsioonideni. Äärmuslikud punased,
kollased, lillad toonid on asendatud tasakaalus
tatud, rahulike, pastelsete, loodusest lähtuvate
värvilahendustega. Kelpman on oma maalidele
lähenenud skulptorina, vormides lõuenditasapinnale segatehnikas geomeetrilised reljeefid. Sellest
ka näituse nimi - plastiline geomeetria.

Saagi harmooniline dialoog
9. IV avati Vaalas Sven Saagi näitus.
Saagi kahekõne maalide aluspindadega on intiim 
ne ja intensiivne, sest maal ehitab end üles või
malustele, mida pinnad välja pakuvad. Saagi
m aalim istahe on vääram atult seotud parajalt
karedaks nühitud, ebamääraste pindadega. Maali
jal on piisavalt päikselist elutunnet, et vaatajat
eemal hoida heidikmaterjalide muserdavast sõnu
m ist. Kunstnik hindab oma tegevust puhtalt
maaliprotsessi seisukohalt: “ Ei ole m ingit kontsept
siooni, sotsiaalset sidet, lihtsalt minu maailm atunnetuse peegeldused. Märksõnadeks on “ harmoo
nia" ja “ ilu ” .”

EHA KOMISSAROV

Must-valge värviline maailm
10. IV avati Tallinna Linnagaleriis Sirja-Liisa Vaht
ra maalide näitus "Mälestusi taimedest” .
Sirja-Liisa Vahtra (1 9 7 3 ) näitab publikule väikese
formaadilisi peaaegu monokroomseid abstraktsete
kujunditega õlim aale. Ometigi võib kunstniku
lõuendile kantud must-valge pildipinna tagant
avastada suure ja värvilise universumi ning liht
sasse kujundisse peidetud keerulisema struktuuri.
Kunstnik on öelnud, et must-valge maailm ning
m aalikunst on vastandid. Värvide puudum ine on

iseloomulik trükikunstile ' (graafikale). Kunstniku
soov on vastandid lepitada ja nii võibki galeriis
näha must-valgeid maale, mis süvenemise korral
avavad vaatajale värvilise olemuse.

Rajangu ja Tolts Decos
Täna kell 17 avatakse Deco galeriis Raul Rajangu
ja Andres Toltsi ühisnäitus.
idee sündis juba aasta tagasi. Mõlema loomingus
on olulisel kohal mälu, aeg ja ajastuaistingud.
Mõlemad on reaalsusest välja noppinud frag
mente, mis sageli saavad sümboli väärtuse. Kui
Tolts alustas oma loometegevust kuuekümnendate
lõpus popilike kollaažidega, ammutas ta ainet tol
lasest absurdsest tegelikkusest. Üksteist aastat
noorem Rajangu alustas kaheksaküm nendate
esimesel poolel samuti “ ajastu ahistavate asjade
ga” , ekspluateerides isiklikku ja kollektiivset mälu.
Rajangu aines on rohkem intiim ne ja personaalne.
Mõlemaid autoreid ühendab perfektsuse taotlus.
Nad püüavad luua täiuslikku objekti, mis jõuaks
vaatajani materialiseerunud visuaalse sõnumina.

Peeter Sink 100
26. III avati Kastellaanimaja galeriis eesti vaimu
liku, maalikunstniku ja luuletaja Peeter Singi
(1902 - 1957) mälestusnäitus "Ule õitsva kanarbikunõmme” . Täna kell 16 toimub Vilde maja
muuseumi Kastellaanimaja galeriis Peeter Singi
luulekogu "Taeva vari” esitlus (autori loomingupärandist koostanud Peeter Singi poeg, riigikogu
asespiiker Tunne Kelam).
1919. a. lõpetas Sink Tallinna Kunsttööstuskooli
maalikunsti erialal Nikolai Triigi ja Ants Laikmaa
juhendam isel. 192 0 loobus ta kunstnikukarjäärist
ning pühendus.vaim ulikule tööle. Tihe sõprus ja
koostöö oli tal läbi aastate õpingukaaslaste Eduard
Viiralti ja Roman Nymaniga, samuti Günther Reindorffiga. Aastast 1923 tegutses Sink rahvusvahe
lise kristliku noorteliikum ise CE reisisekretärina
ning 192 6 - 1932 CE juhina, seejärel Eesti
Pühapäevakoolide Allianssliidu reisisekretärina.
Sink on loonud kokku üle 5 0 0 luuletuse ning
umbes sama palju laulutekste, millest paljud on
viisistanud tema abikaasa Marje Sink. Oma eluajal
avaldas Sink kolm luulekogu. Siiani on lugejate
hulgas säilinud küm neid tem a luuletustest
suvaliselt koostatud kogumikke, nii käsitsi kui kir
jutusm asinal paljundatud. Kunstnikuna lähtus
Sink kunsttööstuskoolis omandatud juugendlikust
stilisatsioonist ja 1 9 2 0 n d a il populaarsest art

decost.
► Aprilli lõpuni on Tallinnas Mustpeade Majas
vaadata Rein Mägari akvarellinäitus “Värvid
meres” . Väljas on kahel viimasel aastal valm inud
mereteemalised akvarellid. Märjalt-märjale tehni
kas teostatud meremotiivides leiavad kajastamist
mere kõnekamad seisundid, eelkõige tormised
vetemängud. Akvarellitehnika eri võtete isikupärase
kasutamisega ja oskuslikult tempereeritud detailide
tõttu on kunstnikul õnnestunud säilitada usutavus.

► 23. aprillini on Rakvere muuseumi kesklinnagaleriis vaadata Jüri Kassi näitust “ Pead, maskid” .
Plakatikunstniku ja kujundajana endale nime tei
nud Jüri Kass on viimastel aastatel esinenud koos
abikaasa Ülle Marksiga: nende sügavtrükitehnikas
suurendatud kehafragmendid on tähelepanu pälvi
nud nii meil kui ka välismaal. Rakvere väljapanek
on kunstniku kui perfektse kontseptualisti veenev
manifestatsioon: varaseim portreeline fotoseeria on
1 979. aastast, enam ik töid on tehtud tänavu.
Fotodel on kujutatud kunstnikku ennast. Nii võib
näitust vaadata ka kui autobiograafilist pihtimust,
näilise ja olemusliku vastandatust.

FILM
Filmirahvas pidas foorumit
Kolmapäeval peeti Tallinna Kinomajas filmifoorumit, millel käsitleti eesti filmikunsti ja kino peamisi
sõlmprobleeme.
Kinoliidu esimees Arvo Valton selgitas kinoinimeste
loomeliidu am etiühingulist rolli, Hannes Lintrop
mõtiskles ja prognoosis, kui palju film e on Eestis
teha vaja, Mark Soosaar rääkis Eestis korraldatud
rahvusvaheliste film ifestivalide tähtsusest, Tõnis
Arro selgitas Eesti Filmi SA strateegiat lähiaastatel,
Karlo Funk käsitles eesti film ide levi, Kristel Tõld
sepp rääkis Eesti Film i- ja Videostuudiote Liidu
tegevusest ja Artur Talvik kaasaegsema film itehnika vajalikkusest. Foorumit juhtinud ETV juhatuse
esimees Ilmar Raag lubas ajakirjandusele lindis
tatud sõnavõttude põhjal tehtavat memo ja otsust
eeloleval nädalal.

VAR I A
EBSCO andmebaasid kogu Eestile
Kultuuriministeerium tegi 2001. aasta lõpus,
pidades silmas vajadust EBSCO (Elton B. Stephens
Company) riigilitsentsi tsentraalselt finantseerida,
sihtotstarbelise 1 miljoni Eesti krooni suuruse
eelarve ülekande Haridusministeeriumile. Haridus
ministeerium eraldas selle raha ELNET konsortsiu

mi kaudu Eesti osalemiseks elFL (Electronic Infor
mation for Libraries) projektis 2 0 0 2 . aastal.
M inisteeriumi toetus projektile annab võimaluse
elektrooniliste ajakirjade kasutajaskonda m är
gatavalt laiendada, sest raamatukogude ja kasuta
jate hulk, kes saavad EBSCO andmebaase 2 00 2.
aastal tasuta kasutada, on piiram atu. Registreerida
saavad kõik Eesti raamatukogud, infokeskused,
haiglad, riigiasutused, m ittetulundusühingud. Raa
matukogudel on õigus oma registreeritud lugejatele
anda raamatukogule omistatud kasutajatunnus ja
parool, et lugejad saaksid andmebaase kasutada
ka kodus. Seega võivad rikkalikud inforessursid
raamatukogude kaasabil jõuda iga Eesti elanikuni,
kel on võim alik kasutada internetiühendusega
arvutit. elFL Direct on Avatud Ühiskonna Instituu
di (OSI) ja EBSCO, maailma ühe suurima elekt
rooniliste ja trükiajakirjade vahendaja ühisprojekt.
Projekti raames kohustus EBSCO tegema kõigis
39s George Sorosi finantseeritud Avatud Ühiskon
na Instituudi võrgustikus olevas riigis fikseeritud
aastamaksu eest interneti vahendusel kättesaa
davaks üle 3 0 0 0 valdavalt sotsiaal- ja hum anitaarteaduste-alase täistekstajakirja, ajalehe, teat
meteose, samuti mitme uudisteagentuuri uudised
ning meditsiinialase andmebaasi Medline. 2 00 1.
aastal rikastusid EBSCO poolt pakutavad andme
baasid m ärkim isväärselt nii teabeallikate kui
lisateenuste osas. Täistekstandmebaasidesse li
sandus üle 2 0 0 0 ajakirja, seda eeskätt loodus- ja
täppisteaduste ajakirjadena. EBSCO tegeleb aktiiv
selt retrodigitaliseerimisega, juba on mõned ajakir
jad täistekstidena kättesaadavad aastast 1965.
EBSCO andmebaaside, kaudu on kättesaadavad
mitmed teatmeteosed: The American Heritage(R)
Dictionary; EIU (Economist Intelligence Unit);
riikide poliitilist olukorda ja majandusindikaatoreid
analüüsivad ülevaated; pildim aterjal; ettevõtte
register jne. EBSCO andmebaasid on aadressil
search.epnet.com. Ü ksikisikud peaksid andme
baasi kasutajatunnuste saamiseks pöörduma raa
matukogusse, kus ollakse registreeritud lugeja. Kui
soovitakse registreerida raamatukogu või asutust,
tuleb aadressile marika@utlib.ee saata täidetult
tagasi järgm ine küsimustik: 1) asutuse v. raamatu
kogu nim i, 2) postiaadress, 3) kontaktisik, 4)
elektronposti address.

MARIKA MELTSAS,
elFL projekti koordinaator, TÜ raamatukogu

Sündmused keeletandril
11. ja 12. IV toimub Tallinna pedagoogikaülikoolis
ja Eesti Keele Instituudis konverents "Rakendus
lingvistika Eestis” .
Esimene päev (TPÜs) koosneb laiematest ülevaa
detest, teise päeva hom m ik (EKls) on keeletehno
loogia ning pärastlõuna (EKls või TPÜs) keelepolii
tika ja -strateegia päralt. 18. IV toim ub Eesti Keele
Instituudis ettekandekoosolek keelekorralduse ja
terminoloogia teemal. Korraldajad Eesti Keele Insti
tuut, Emakeele Selts ja Eesti Terminoloogia Ühing.
Päevakorras on kolm ettekannet ja Tiiu Erelti raa
matu "Eesti keelekorraldus” esitlus.

► 12. IV algusega kell 12 kaitseb Eesti Humani
taarinstituudis oma magistritööd teemal “ Liberai
Social Policy-making in Germany and Estonia" EHI
ühiskonnateooria õppetooli magistrant Kristina
Täht. Töö juhendajad on prof. Mikko Lagerspetz ja
Mare Ainsaar, oponent Aare Kasemets. Kõik
huvilised on kaitsmisele oodatud, tööga saab
tutvuda EHI büroos.

► TÜ Sihtasutuse usalduskogu määras Ernst
Jaaksoni Mälestusfond Tartu Ülikoolis stipendi
aadiks TÜ õigusteaduskonna doktorandi Ilona
Nurmela. Doktorandile määratud stipendiumi suu
rus on 186 000 krooni, mis on suurim haridusele
suunatud stipendium Eesti ajaloos.
Nurmela kasutab määratud stipendium i õpingu
teks Cambridge’i ülikoolis, kus ta kavatseb kes
kenduda doktoriõpingutele rahvusvahelise eraõi
guse valdkonnas. Rahvusvahelise eraõiguse vald
kond on Eestis arengu algusjärgus ning Ilona
Nurmelale stipendium i määramine loob võimaluse
uurim istööks ja lektorite vahetuseks ning kraadiga
õppejõudude koolitamiseks.

Algab Ullo Toomi aasta
Kultuuriministeeriumi asekantsleri Reet Mikkeli
juhitav Ullo Toomi aasta komisjon kuulutas 14. IX
2002
- 14. IX 2003 Ullo Toomi aastaks.
Aasta algab 14. IX, kui Tallinna raekojas antakse
kätte järjekordne Ullo Toomi preemia. Samal õhtul
toim ub Estonia kontserdisaalis tantsu kontsert, kus
tantsivad Eesti parimad rahvatantsuansamblid ja
- muusikud. Aasta üks tähtsündmustest on V iljan
di kultuurikolledžis peetav rahvakultuuri konve
rents selle aasta sügisel ning uute rahvatantsude ja
-m uusika konkurss. Järgmisel kevadel toim ub
noorte tantsujuhtide seminar, kus lähtutakse just
Toomi õppemetoodikast. Aasta jooksul tähistatakse
ka “tantsupiibli” 50. aastapäeva. Aasta lõpeb suu
re galakontserdiga ning uue preemiasaaja väljasel
gitamisega 14. septembril 200 3.
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RAAMATUTUTVUSTUS
Hermann Hesse
STEPIHUNT
Autori 125. sünniaastapäevale pühen
datud kultusraam atu kolmas eestikeelne
trükk. Kaootiline kombinatsioon Jungi,
Nietzsche ja budismi teooriast m eister
likult hõrgus erudeeritud võrgustikus,

RAAMATUKAUPLUS
► KRISOSTOMUS
RAAMATUTE TELLIMINE VÄLISMAALT
www.kriso.ee Suurima valikuga on-lineraamatukauplus Eestis - üle 1,5 miljoni
nimetuse iga päev, 24 tundi ööpäevas. Külas
tajatele avatud Tartus Ülikooli 15,
E - R kl. 11 - 17, tel. 07 441 627,
faks 07 432 003.

m illest usutavasti palju rõõmu vahepeal

► APOLLO RAAMATU MAJA

pealekasvanud põlvedele. Tõlkinud ja
järelsõna kirjutanud Mati Sirkel, kujun

Tallinnas Viru 23 avatud E - R kl. 10 - 20,
L kl. 10 - 18, P kl. 11 - 16. Tartus Ülikooli
1 avatud E - R kl. 9 - 19,
L kl. 10 - 17. Pärnus Rüütli 41 avatud
E - R kl. 9 - 19, L kl. 10 -1 7 . Internetikauplus www.apollo.ee Eesti- ja võõr

danud Mari Kaljuste. Sarjast “ Punane raa
m a t” . Tänapäev, 2002. 205 lk.
Frances Mayes
BELLA TOSCANA
Magusat elu Itaalias kirjeldab “ Toscana
päikese a ll” jätkuna vaheldumisi Itaalias
ja San Franciscos elav autor lõhnade-ja
maitseteküllaselt, andes edasi ühe maa,
sealsete inimeste ja looduse kordumatut
võlu. Tõlkinud Signe Rummo, toimetanud
Maret Kaik, kujundanud Mari Kaljuste.
Varrak, 2002. 296 lk.

Javier Marias

keelsete raamatute, kunsti- ja kirjatarvete
müük. Raamatute tellimine välismaalt. Iga
nädal sooduspakkumised. ISIC- ja ITICkaardi omanikele 5%ne soodustus kõigilt
ostudelt. Klienditugi (0) 654 8485, e-post:
apollo@astro.ee

► EURO PUBLICATIONS
Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia majas
Tartu mnt. 1 avatud E - R kl. 10 - 18,
L kl. 11 - 17. Müügil raamatud inglise,

eesti, vene jt. keeltes, noodid, postrid jm.
Info müügil olevate raamatute kohta ja tel
limine tel. 661 2210, faks 626 7121,
e-post:epeou@online.ee, www.europublications.ee

► ILO RAAMATUKAUPLUS
Rävala pst. 7 avatud E - R kl. 9 - 18,
L, P suletud, tel. 631 3195, 646 6315,
faks 631 3195. Müügil haridus-, õigus-ja
majanduskirjandus, teatmeteosed, õpikud,
sõnaraamatud. Üliõpilastele ja
kliendikaardiga soodustus 5 %. Ilukirjan
duse soodustus 50%. Ilo kirjastuse raa
matud 6% soodustusega.
► www.oldbooks.ee - vanad raamatud
internetis.
► A & 0 RAAMATUPOOD
Eesti Entsüklopeediakirjastuse raamatupood
(Mustamäe tee 5) avatud E - R kl. 1 0 - 1 8 ,
L kl. 10 - 16. Müügil Eesti Entsük
lopeediakirjastuse väljaanded, teatme-,
aime-, juriidiline ja lastekirjandus ning kir
jatarbed. Tel. 6259 542, faks 6566 542,
http://www.ene.ee, e-post:aiter@ ene.ee.
Eesti Entsüklopeediakirjastuse raamatud on
müügil ka Meloodia plaadipoes Kuninga t.
4, avatud E - R kl. 1 0 - 1 8 ,
L kl. 1 0 - 1 7 .
► AS ALLECTO
Raamatute hulgi- ja jaemüük (asutatud
1993), Tallinnas Juhkentali 8 avatud
E - R kl. 9 - 18 ja L kl. 11 - 16. Inglise-,
saksa-, prantsuse- ja hispaaniakeelse kir
janduse (õppematerjalid, eriala- ja ilukirjan
dus, teatmeteosed, postkaardid ja kalend

rid) müük. Aastaringsed sooduspakku
mised.
Tel. 627 7231, 627 7230, faks 627
7233, e-post:allecto@online.ee

► MAURUSE RAAMATUKAUPLUS
Tallinnas Sõpruse pst. 179 avatud E - R kl.
10 - 19, L kl. 1 0 - 1 7 . Müügil laias valikus

eesti- ja venekeelseid raamatuid, kontori- ja
koolitarbeid,
lõngad,
niidid
jms.
käsitööhuvilistele ning majapidamiskaubad.
Tel. 652 9613.

► LOGOSE RAAMATUTUBA
Tallinnas Toompuiestee 23 avatud
E - R kl. 10 - 17.

Müügil kristlik kirjandus.
Tel. 661 3713, http://www.logos.ee

► MAKSI BÜROOTARBED AS
Tallinnas Tartu mnt. 1 avatud E - R kl. 10
- 19; L kl. 10 - 17. Raamatud, kirja- ja

kunstitarbed.
Tel. (0) 626 7123.

► TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUPOOD
Tartus Ülikooli 11 avatud E - R kl. 9 - 19,
L kl. 1 0 - 16. Esimesel korrusel ilukirjan

dus ja kantseleikaup, teisel korrusel eri
alane ja teaduskirjandus, kunstialbumid.
Tel. (07) 441 102, faks (07) 441 465,
http://www.ut.ee/Raamatupood,
e-post:bookshop@ut.ee

NII VALGE SÜDA
1951. a. sündinud ja 1997. a. IMPACi kir
jandusauhinna võitnud, kahekümne
kaheksasse keelde tõlgitud hispaania kir
janiku psühholoogiline põnevusromaan
kire olemusest ja selle tagajärgedest. Sar
jas “ Moodne: aeg” . Tõlkinud Marin Mõttus, toimetanud Terje Kuusik. Varrak,
2002. 319 lk.

Richard Roht
JÄNESTE PULMAD
Igati Õigel ajal välja tulnud raamatuke
lastekirjanduse klassikult sarjas “ Minu
esimene raam at” . Sarja kujundanud Piret
Niinepuu-Kiik, raamatu Heiki Ernits.
Tänapäev, 2002. 43 lk.

UNDER ARMASTUSEST
Elu ja arm astust hüm niliselt ülistava,
pingsalt headust ja tõde otsiva luuleklas
siku loomingust on tem aatilise valiku te i
nud ja järelsõna kirjutanud Sirje Olesk.
Illustratsioonideks kasutatud Ado Vabbe
loomingut. Tänapäev, 2002. 85 lk.

ELFRIEDE LENDER: MINU LASTELE
ELFRIEDE LENDERI GÜMNAASIUM
Lenderi gümnaasiumi mälestuseks on
kooli vilistlaskogu välja andnud kaks raa
matut, milles leidub ajaloolis-faktiline üle

“Reaalsuse” vastu
Hüperreaalsuse kommunism

(Algus lk. 3.)

Hüperreaalsuse kom m unism põhineb tervikuna a in u lt ühel
hüpoteesil: võrdsusel. Võrdsuse hüpotees seisneb lü hidalt
öeldes selles, et kõikvõim alike erinevate koodide poolt pro
dutseeritud ju tt (st. “ reaalsus” ) on sam aväärne. Kuivõrd
praeguses meedias on kogu m uu reaalsus, kõik ülejäänud
sim ula akrum id unifitseeritud sim ulatsioonikonsensuse kõr
val perifeersed, saab uue meedia esmaseks rolliks perifee
riate esindam ine. See on tem a roll praegu. Peab olema
silm a haruldase jaoks ja huvi arusaam atu vastu, sest a inult
nende kaudu saab m ahasalatud reaalsus sisse tungida.
U nifitseeritud sim ulatsioon ja sellest tulenev “ reaalsus”
ei puuduta m uidugi m itte a in u lt m eediat. See on palju
laiem probleem . Nii teadus kui ka kunst kujutavad oma põ
hilises, nn. peavoolu-osas, täna sim ulatsioone, kus sisu
enam m ingit tähtsust ei om a. (Räägin siinkohal vaid hum anitaar- ja sotsiaalteadustest, m is paljude teadusloolaste
arvates õiged teadused polegi, ja üldiselt võib sellega a inult
n õ u stu d a .) M õlem a žanri p õ h im õ tte lin e s im u la tsio o nim udel on laenatud m eediast - aga võibolla oleks õigem
öelda, et globaalne sim ulatsioon valitseb nii meedias,
kunstis, kui ka hum /sots-teadustes*. Praktikas on m udeli
töös siiski erinevusi. Kui nt. teadusliku edukuse kriteeriu
m iks saab see, kuidas sa kum m ardad, tantsid ja peeretad,
st. õige stiil, siis kunstis, vastupidi, mingisuguse (ja pole
tähtis, m illise just) õige stiili eiram ine, ning see, kui ägedalt
sa om a produkti reklaam ides lõugad. Nii üht kui teist võib

erakordsel määral täheldada Eestis, kui nt. sopakirjandus
saab m eedialt külge “ kultuskirjanduse” sildi jne.
S iinkohal võiks küsida, kas sisu (või B a u drillard’i
"tähendus” ) on kunstist ja teadusest nüüd täiesti kadunud
(selles, et see m eediast enam -vähem kadunud on,
tänapäeval vist enam eriti ei kahelda)? Vastus on jaatav,
vähem asti ses osas, mis peavoolu hum /sots-teadust ja
kunsti puudutab. Samas pole põhjust kahelda selles, et nii
kunsti kui ka hum /sots-teaduse äärealadel on sisu ja
tähendused veel säilinud, sest igaühel eraviisiliselt on
nende olem asolu kohta piisavalt tõendeid. Ühtsete ja ava
like tõendite hankim ine nende kohta on unifitseeritud
s im u la tsioonim udelit kasutades loo m u liku lt võim atu.

“Reaalsuse” vastu
Ma pole rahul selle "reaalsusega” , mis on vähem asti m ulle
küll nii kitsas, et seal ringigi pööram a ei m ahu. See ei ole
m inu isiklik probleem . Iga inim ene, ükskõik kui väärdunud
tem a m a a ilm apilt või tunnetus ka poleks, om ab sim ulatsioonikonsensuste “ reaalsusega” m in g it kontakti, m is
objektiivselt hinnates ei saa m illegi poolest olla halvem või
parem ükskõik kelle omast.
* Räägin neist siin üldistatult, sest ehkki eraldi võttes lei
dub võibolla ka ausaid hum /sots-teadusi, pole m ul praegu
nende olem asolu kohta vähim atki tõendit.

ERKKI LUUK

vaade legendaarse kooli tegevusest kuni
lõpliku hävitamiseni 1949. aastal, taus
taks autentne pilt 20. sajandi algusaastate Tallinna elust, eesti kultuuri- ja poliitikategelastest isiklikus plaanis. Üks raa

Erkki Salmenhaara lahkunud

matute eesmärke on anda m õtlemisainet
tänapäeva prestiižikoolide ju h t- ja õpeta
jaskonnale. 308 lk. ja 343 lk.

Ly Gunnaritütar.

Ly Gunnaritütar
MINA OLEN KUNINGANNA
Pealkirjale vaatamata on tegu napi,
diskreetse, ajatu ja omamoodi anonüümse
tundeluulega, mis kõige kõnekamalt mõjub
ilm selt asjassepühendatuile. Meeleoluraamatu on toimetanud Viljar Kaarna, illus
tratsioonid autorilt. Tallinn 2001, kõikidel
lehekülgedel LY.

VIUANDI MUUSEUMI AASTARAAMAT
VILJANDI MUUSEUMI

AASTARAAMAT
2000

2000
Neljas aastaraam at sisaldab palju uut ja
huvitavat Viljandimaa ajaloo kohta.

mmm

Saatesõna kirjutanud muuseumi direktor
Jaak Pihlak, koostaja Ain Vislapuu, korrek
tor Anu Arak. Kaas ja tiitelleht Mare Hunt,
Herki Helves. Viljandi Muuseum, 2001.
272 lk.
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Soome heliloojad ja m uusikateadlased m älestavad Erkki
Salm enhaarat, kes lahkus 19. m ärtsil. Südam ehaigus
sundis ta juba m öödunud aastal enneaegu pensionile, kuid
m uidugi lootsid kõik, et säästvam alt elades suudab ta
vastu panna. Salm enhaara oli erakordse töövõim ega
inim ene ja heliloom ingu kõrval on ta jõu d n u d kirjutada
köidete kaupa m u u s ik a kriitik a t ning uu rim u si soom e
m uusikaloost. Ta sündis 1 9 4 1 . aastal ja kuulus 1 9 5 0 .
aastate lõpu noorte m uusikute hulka, kes hakkasid oma
loom ingu, kontsertide korraldam ise ja kirjutistega Soomes
tollast avangardistlikku m uusikat tutvustam a. Salm enhaara
väitekiri Györgi Ligeti "Atm osfääridest” sai ka m eile üheks
näiteks, kuidas m oodsat m uusikat analüüsida. Ü liõpilase
na 1 9 6 0 . aastatel töötas Salm enhaara Erik Tawaststjerna
abilisena ja sealt algas ta tohutu töö soome klassikalise
m uusika u u rim ise l, m ida kroonis lõviosa uuest nel
jaköitelisest soome m uusikaloost (koos Fabian D ahiström i
ja M ikko H einiöga, kuid Salm enhaara sulest on kaks ja
pool köidet ehk m uusika rahvusrom antism ist kuni 1 9 4 5 .
aastani). H elsingi ü lik o o lis m u u sik a te a d u s t õ p p in u te
enam ikule oli ju s t tem a professor, sest traditsioonilise
m uusikateaduse uurijasem inare juhatas ta aastaküm neid,
jättes esindusprofessori ülesanded (ja adm inistreerim ise
koh u stu se d ) m u u s ik a s e m io o tik u s t professorile Eero
Tarastile. Soome m uusikakriitikutest tu n ti m uidugi rohkem

skandaalset tü lin o rija t Seppo
H e ik in h e im o t, kuid S a lm en
haara a rvu stu ste ja a rtik lite
k ogum ik "Lö ytö retkiä m u s iik k iin ” on põnev lugeda kui targa
inim ese kunagise m uusikaelu
peegeldus ja olen seda korduvalt
kasutanud oma esteetika ja krii
tika kursustes.
Viim ase küm ne aasta jooksul
käis Erkki Salm enhaara kordu
valt Tallinnas nii loenguid pida
mas kui konverentsidel ja oli oma vaikse olemisega väga
kodune külaline. Oli teada, et ta on öösel kirjutaja ja hom 
m ikupoolikuks ei maksa talle esinem ist planeerida. See
vastu õhtul pärast kontserti võis ta istuda tunde väikeses
seltskonnas veiniklaasi taga ja arutada ilm aasju. Üks ta
soome kolleege jutustas h ilju ti, et Klami ühingu esim ehena
oli Salm enhaara teinud kogu korraldusliku töö ise, pidades
ka kirjavahetust. Seda pidanud ta lihtsam aks kui alluvate
leidm ist ja nendega jahm erdam ist. Küllap tegi ta nii
paljude tööde puhul, kuid see pillav üm berkäim ine oma
energiaga kulutas.

URVE LIPPUS

T E A T E R
RAHVUSOOPER ESTONIA
R, 12. IV kl. 19 G. Verdi ooper "Ernani". Dirigent Jüri
Alperten Peaosades Oleg Orlov (Läti), Hyoung-Kyoo Kang
(Itaalia), Leonid Savitski, Asta Kriksciunaite (Leedu) jt.
L, 13. IV kl. 19 “Lõbus lesk”. Dir, Paul Mägi.
R 14. IV kl. 12 “Giselle”. Peaosades Olga Rjabikova, Sergei
Bassalajev, Kaire Kasetalu. Dir. Erki Pehk.
R 14. IV kl. 19 “Ernani”. Dirigent Jüri Alperten. Peaosades
Vello Jürna, Hyoung-Kyoo Kang (Itaalia), Leonid Savitski,
Asta Kriksciunaite (Leedu) jt.
T, 16. IV kl. 19 “Lõbus lesk”. Dir. Endel Nögene.
K, 17. IV kl. 14 “Ernani”. Välja müüdud! Dir. Jüri Alperten.
Peaosades Vello Jürna, Hyoung-Kyoo Kang (Itaalia), Mati
Palm, Asta Kriksciunaite (Leedu) jt.
N, 18. IV kl. 19 “Lõbus lesk". Dir. Endel Nõgene.
R, 19. IV kl. 15 kontsert “Lõunamuusika 8" Estonia
kontserdisaalis. Rahvusooper Estonia ja Eesti Kontserdi ühis
projekt.
R, 19. IV kl. 19 Tallinna balletikooli galaõhtu.
L, 20. IV kl. 12 “Ooperimarakratid”. Laste teatrimäng.
L, 20. IV kl. 19 R. Adamsoni jazzballetid “In the mood”.
Peaosades Eve Andre, Sergei Upkin, Helen Org, Russell
Adamson jt.
L, 20. IV kl. 19 kontserdisari “Euroopa tippsoliste", IV Esto
nia kontserdisaalis. Rahvusooper Estonia ja Eesti Kontserdi
ühisprojekt.
R 21. IV kl. 12 Tallinna balletikooli galaõhtu.
R 21. IV kl. 19 “In the mood".* Peaosades Eve Andre,
Sergei Upkin, Helen Org, Russell Adamson jt.
R 21. IV kl. 19 kontserdisari “Euroopa tippsoliste, IV" Vane
muise kontserdimajas. Rahvusooper Estonia ja Eesti Kontser
di ühisprojekt.
* * * kaks piletit ühe hinnaga, **soodushind õpilastele 50%,
*soodushind pensionäridele 50%. Tellimused tööpäeviti tel.
626 0260 kl. 10 - 16, faks 626 0246, e-post:
eve@opera.ee Info: info@opera.ee Kassa avatud kl. 12 19, päevase etenduse korral tund enne algust. Tel. 626 0215.

ESTONIA TALVEAED
L, 13. IV kl. 16 laulab Rahvusooper Estonia solist Teo
Maiste. Kaastegevad Jaan-Villem Sibul (bariton), Priit
Põldma (bariton), Esper Linnamägi (bass), Juri lltšuk
(tenor). Klaveril Ralf Taal.
R 14. IV kl. 12 rahvusooper Estonia Poistekoori laulu
võistlus.
R 14. IV kl. 16 “Nii teil mured kaovad..." Eredaid numbreid
operettidest ja muusikalidest esitab trupp Operetta-Scretta
koosseisus Triin Ella, Kristina Vähi, Rene Soom, Jaak
Jõekallas, klaveril Eve-Riina Rannik. Reserveeritud.
E, 15. IV kl. 18 aariaid ja romansse esitavad Angelika Mikk
(sopran) ja Maila Plooman (metsosopran). Klaveril Piia
Paemurru ja Siim Selis. Kavas Donizetti, Gounod, Massenet,
Rahmaninov, Offenbach.
K, 17. IV kl. 18 “Koorijuhi kolmapäev". Tiia Loitme.
Kaastegev tütarlastekoor Ellerhein. Koostöös Eesti Naislaulu Seltsiga ja Eesti Raadioga.
N, 18. IV kl. 18 laulab Pille Lill. Klaveril Collin Hansen
(Soome). Kavas Grieg, R. Strauss, Sibelius.
R, 19. IV kl. 18 “Pariisi klubi talveaias”. Laulab Airi Allvee,
mängivad Toivo Unt (kontrabass), Djangos Hot House:
Henno Soode (viiul), Madis Arvisto (kitarr), Indrek Kruusi
maa (kitarr). Reserveeritud.
R 21. IV kl. 16 “Unistuste kroon”. Laulavad Estonia solistid
Heli Veskus (sopran) ja Villu Valdmaa (bariton). Klaveril
Jaanika Rand-Sirp. Kavas Mozart, Berg, Poulanc, Faure.
Talveaia info ja ühistellimused tel. 626 0210, 631 3080. Sis
sepääs talveaeda 30 minutit enne kontserdi algust. Pileteid
müüakse rahvusooper Estonia kassas.

EESTI DRAAMAREATER
R, 12. IV kl. 19 “Väike õuduste pood". Kl. 19 “Õhtusöök
sõpradega” väikses saalis.
L, 13. IV kl. 19 “Rahauputus”. Kl, 19 Paul Webbi draama
"Neli rüütlit” väikses saalis Lav. Hendrik Toompere jun.
Osades Enn Nõmmik või Hendrik Toompere jun., Taavi Eel
maa, Margus Prangel, Sulev Teppart, Merle Palmiste, Aksel
Orav. Esietendus!
R 14. IV kl. 12 “Kohkumatud lapsehoidjad". Kl. 19 “Elluas
tuja". Kl. 19 Alfred de Musset’ draama “Armastusega ei naljatleta” väikses saalis. Lav. Tiit Ojasoo. Peaosades Katariina
Lauk-Tamm (külalisena) ja Taavi Eelmaa.
T, 16. IV kl. 19 “Igaühele oma”. Kl. 19 “Pihlakavein” väik
ses saalis.
K, 17. IV kl. 19 Tom Stoppardi 2 kriminaalkomöödiat ühel
õhtul, sama näitlejakoosseisuga “Tõeline inspektor Koer”.
Lav. Tiit Ojasoo. Viimast korda! Kl. 19 “Neli rüütlit" väikses
saalis.
N, 18. IV kl. 18 “Kohkumatud lapsehoidjad”.
Kl 19 “Õhtusöök sõpradega” väikses saalis.
R, 19. IV kl. 18 “Kohkumatud lapsehoidjad”.
Kl 19 “Õhtusöök sõpradega” väikses saalis.
L, 20. IV Kl. 19 “Igaühele oma". Kl. 19 “Kvartett" väikses
saalis.
R 21. IV kl. 12 “Kohkumatud lapsehoidjad”. Kl. 19 “Rehe
papp”. Kl. 19 “Armastusega ei naljatleta" väikses saalis.
Kl. 19 “Kopenhaagen” Tallinna vanalinna muusikamajas.
Kassa avatud iga päev kl. 9— 19, tel. 680 5555.

TALLINNA LINNATEATER
L, 13. IV kl. 18 I. Turgenevi “Isad ja pojad” Põrgulaval. Lav.
A. Šapiro. Pilet 175 kr.
E, 15. IV k.l 18 “Isad ja pojad” Põrgulaval. Pilet 175 kr.
T, 16. IV kl. 18 J. Martini “Tšehhov & show-bisnis” Põr
gulaval. Lav. E. Nüganen. Pilet 175 kr. Kl. 18 T. Manni
“Võlumägi” Taevalaval. Lav. J. Rohumaa. Pilet 175 kr.
K, 17. IV kl. 18 “Tšehhov & show-bisnis" Põrgulaval. Pilet
175 kr. Kl. 18 “Võlumägi" Taevalaval. Pilet 175 kr.
N, 18. IV kl. 18 A. Kivi “Seitse venda” Taevalaval. Lav. K.
Komissarov. Pilet 175 kr.
R, 19. IV kl. 18. D. Auburni "Tõestus” väikses saalis. Lav. A.
Prosa. Pilet 150 kr. Eelesietendus! KL 18 “Isad ja pojad” Põr
gulaval. Pilet 175 kr.
L, 20. IV kl. 18 "Tõestus” väikses saalis. Pilet 185 kr. Esi
etendus!
Kassa avatud iga päev kl. 9 - 1 8 , L kl. 10 - 1 8 . Kassa tel. 665
0800, e-post: linnateater@linnateater.ee. Broneeritud pilet
tuleb välja osta üks nädal enne etendust, kollektiivtellimused
kaks nädalat enne etendust.

VANALINNASTUUDIO
L, 13. IV kl. 19 T. Kempinski “Lahuselu” suures saalis. Kl. 19
A. Nicolaj “Sügissonaat" väikses saalis.
R 14. IV kl. 12 E. Jarlemani ja G. Edanderi “Kassid” suures
saalis. Kl. 14 "Kassid” suures saalis. Kl. 19 “Hea inimene
Sezuanist” suures saalis.
T, 16. IV kl. 19 “Õhtusöök lollidega” suures saalis. Välja
müüdud! Kl. 19 “Tähetolm” Lihula kultuurimajas.

K, 17. IV kl. 19 M. Frischi “Härra Biedermann ja tulesüüta
jad” suures saalis. Viimast korda!
N, 18. IV kl. 19 “Õhtusöök lollidega” suures saalis. Välja
müüdud! Kl. 20 “Tähetolm" Tamsalu kultuurimajas.
R, 19. IV kl. 19 “Hea inimene Sezuanist" suures saalis. Kl.
19 “Sügissonaat" väikses saalis.
L, 20. IV kl. 19 “Rikutud reglement" suures saalis.
R 21. IV kl. 12 “Kassid” suures saalis. Kl. 14 “Kassid”
suures saalis. Kl. 19 “Hea inimene Sezuanist” suures
saalis. Kl. 19 “Tahavaatepeegel” väikses saalis.
Kassa avatud E - L kl. 1 1 - 1 9 . Tel. 660 5051. Piletite telli
mine E - R kl. 11 - 15, tel. 660 4500. Piletite tellimine E - R
kl. 1 1 - 1 5 , tel. 660 4500.

VON KRAHLI TEATER
R, 19. IV kl. 19.30 NYYD Ensemblel ja Von Krahli teatri
kontsertetendus Mauricio Kageli “Variete” Kanuti Gildi saalis.
Lav. Peeter Jalakas. Esitavad NYYD Ensemble ja Von Krahli
teatri trupp. Dirigent Olari Elts. Pilet 190 kr., (üli)õpilased,
pensionärid 90 kr.
L, 20. IV kl. 19.30 “Variete” Kanuti Gildi saalis. Pilet 190 kr.,
(üli)õpilased, pensionärid 90 kr. “ Variete” piletid müügil Eesti
Kontserdi kassas, piletipunkti müügikohtades ja üks tund
enne algust kohapeal.
Info ja piletite broneerimine tel. 626 9090.

VENE DRAAMATEATER
R, 12. IV kl. 19 L. Razumovskaja “Prantsuse kired Moskva
lähedases suvilas”. Lav. Juri Nikolajev (Moskva).
L, 13. IV kl. 18 L. Gershel komöödia “Liblikad on vabad”.
Lav. Valeri Filonov (St.-Peterburg). Osades A. Ivaškevitš, L.
Savankova, T. Solodnikova, V. Antipp.
R 14. IV kl. 18 V. Azernikovi soolo saksofonile “Pulmamarss”.
Lav. Jevgeni Gaitšuk. Kl. 18 "Armastus ja kuld” Pärnu End
las. K, 17. IV kl. 18 I. Krõlovi komöödia “Õppetund
tütardele". Lav. Svetlana Krassman.
N, 18. IV kl. 19 “Armastus ja kuld” Valga kultuuri- ja
huvialakeskuses.
R, 19. IV kl. 19 M. Frayni komöödia “Lavalised segadused”.
Lav. Aleksandr Issakov (St.-Peterburg).
L, 20. IV kl. 18 Alan Ayckbourni “Uks tulevikku". Lav. Alek
sandr Issakov (Peterburi).
R 21. IV kl. 12 J. Švartsi muusikaline muinasjutt “Punamüt
sike”. Kl. 18 “Armastus ja kuld”.
Piletite müük teatri kassas (Vabaduse väljak 5, tel. 641 8246)
E - R kl. 12 - 19, L - P kl. 11 - 18 ja kaubamaja
piletikeskuses (Gonsiori 2, tel. 6 400 337)., e-post: . Info
etendustest:

EESTI RIIKLIK NUKUTEATER
R, 12. IV kl. 11 “Anni Manni” Tartu Lutsu teatrimajas. Pilet
35 kr. Kl. 18 “Anni Manni” Tartu Lutsu teatrimajas. Pilet 35
kr.
L, 13. IV kl. 12 “Anni Manni” Tartu Lutsu teatrimajas. Pilet 35
kr. Kl. 12 “Wohh, Won ja Wiida” ovaalsaalis. Pilet 45 kr. Kl.
18 “Babe” suures saalis. Pilet 60 kr.
R 14. IV kl. 12 “Babe” suures saalis. Pilet 60 kr. Kl. 15
“Babe” suures saalis. Pilet 60 kr.
T, 16. IV kl. 11 “Kiki ja Miki” Tartu Lutsu teatrimajas. Pilet 25
kr. Kl. 18 “Kiki ja Miki" Tartu Lutsu teatrimajas. Pilet 25 kr.
K, 17. IV kl. 11 “Kiki ja Miki” Tartu Lutsu teatrimajas. Pilet
25 kr. Kl. 18 “Kiki ja Miki" Tartu Lutsu teatrimajas. Pilet 25
kr.
N, 18. IV kl. 11 "Jussikese seitse sõpra” ovaalsaalis. Pilet 45
kr.
L, 20. IV kl. 12 “Kiki ja Miki” ovaalsaalis. Pilet 35 kr. Kl. 18
“S. Ööbik ja R Isik” suures saalis. Pilet 45 kr.
R 21. IV kl. 12 “S. Ööbik ja R Isik” suures saalis. Pilet 45 kr.
Kl. 15 “S. Ööbik ja R Isik” suures saalis. Pilet 45 kr. Kl. 12
“Jussikese seitse sõpra” ovaalsaalis. Pilet 45 kr. Kl. 15 “Jus
sikese seitse sõpra” ovaalsaalis. Pilet 45 kr.

VAT TEATER
E, 15. IV kl. 10 “Lend üle ookeani" rahvusraamatukogu
teatrisaalis. Kl. 14 "Lend üle ookeani” rahvusraamatukogu
teatrisaalis.
T, 16. IV kl. 11 “Lend üle ookeani” Jõgeva kultuurikeskuses.
Kl. 19 “Näost näkku” Jõgeva kultuurikeskuses.
Piletid müügil Draamateatri kassas, kaubamaja ja selverite
piletipunktides, rahvusraamatukogu infoletis ning tund enne
algust kohapeal. Info ja piletite broneerimine tel. 645 0959,
05 286 580 www.vatteater.ee

SALONG TEATER
R, 12. IV kl. 10,30 “Vaprad pritsumehed” Jõgeva kul
tuurikeskuses. Kl. 11 narkoetendus noortele "Aita ennast!”
Orissaare kultuurimajas. Kl. 13.30 Tallinna Lasteteater Trum
mi “Vaprad pritsumehed” Palamuse rahvamajas.
L, 13. IV kl. 13 “Mustlasvanker". Esietendus!
K, 17. IV kl. 9.30 Tallinna Lasteteater Trummi “Vaprad prit
sumehed" Puurmani kultuurimajas. Kogupere-etendus kahes
vaatuses. Kl. 12.30 Tallinna Lasteteater Trummi “Vaprad
pritsumehed” Väike-Maarja rahvamajas.
R, 19. IV kl. 11.35 narkoetendus noortele “Aita ennast!”
Juuru rahvamajas.
L, 20. IV kl. 13 Tallinna Lasteteater Trummi “Õnnelik juuli”.

ENDLA TEATER
R, 12. IV kl. 19 “Saak” suures saalis. Kl. 19 “9 ööd" Küünis.
L, 13. IV kl. 19 “Kolm variatsiooni elust” suures saalis.
T, 16. IV kl. 19 “Taevariik” suures saalis. Viimaseid kordi!
K, 17. IV kl. 19 “Taevariik" suures saalis. Viimast korda! Kl.
19. “Tema tagasituleku päev" Küünis. Viimast korda!
N, 18. IV kl. 19 “Suvitajad!” suures saalis
R, 19. IV kl. 19 “Tuhkatriinu” suures saalis. Kl. 19 “Põr
gupõhja uus Vanapagan” Küünis.
Endla teatri kassa avatud E - L kl. 11 - 1 9 , P üks tund enne
etenduse algust tel. 44 2666. Info, administraator tel. 44
2667, faks 44 2652.

V IU A N D I UGALA
R, 12. IV kl. 19 Max Lundgreni “Unistus Mallorcast” suures
saalis. Lav. Lars G. Thelestam. Piletid 60 ja 50 kr.
L, 13. IV kl. 17 “Unistus Mallorcast” suures saalis. Viimane
etendus! Piletid 60 ja 50 kr.
E, 15. IV kl. 19 W. Shakespearel "Tõrksa taltsutus" suures
saalis. Lav. Kalju Komissarov. Esietendus! Piletid 50 kr. Kl.
19 B. Shaw’ “Pygmalion” Eesti Draamateatris. Lav. Katri
Kaasik-Aaslav. Peaosades Merle Palmiste ja Tõnu Tepandi.
T, 16. IV kl. 19 J. Beneši ja V. Tolarski revüüoperett“ Haljal
aasal” suures saalis. Lav. Margus Vaher. Piletid 60 ja 50 kr.
Kl. 19 “Vabaduse rist” Tartu Sadamateatris.
K, 17. IV kl. 19 “Vabaduse rist” Tartu Sadamateatris.
N, 18. IV kl. 19 “Rongid siin enam e i...” väikses saalis.
Piletid 50 kr.
R, 19. IV kl. 19 "Popcorn” suures saalis. Piletid 70 ja 60 kr.
Kl. 19 “Rongid siin enam e i...” Mustvee kultuurimajas.
L, 20. IV kl. 17 melodraama “Abielu Itaalia moodi" suures
saalis. Lav. Katri Kaasik-Aaslav. Piletid 60 ja 50 kr.

Soodustused pensionäridele, õpilastele ja gruppidele (alates
20st inimesest) 20% täispiletihinnast, ISIC ja ITIC kaardiga
30% soodustust. Teatri piletikassa avatud E - L kl. 12 - 19,
tel. 043 33 876, pühapäeval üks tund enne etenduse algust.
Piletimüük Viljandi kaubanduskeskustes Centrum ja Maksimarketja Piletilevi müügipunktides,

RAKVERE TEATER
R, 12. IV kl. 19 R. Saaremäe “Kui Kungla rahvas...” suures
saalis. Esietendus!
R, 12. IV kl. 19 “Hommikueine Tiffany juures” Albu rahva
majas. Lav. U. Lennuk.
E, 15. IV kl. 12 M. Lobe “Vanaema õunapuu otsas” Pärnu
Endla suures saalis. Lav. U. Lennuk. Kl. 19 R. Saaremäe
“Jaanituli" Pärnu Endla Küünis. Lav. Ü. Saaremäe.
T, 16. IV kl. 19 lain Heggie’ “Elame veel!” Kuusalu rahvama
jas. Lav. A. Prosa. Kl. 19 H. Pinteri “Majahoidja" Pikk tn. 32.
Lav. M. Unt.
K, 17. IV kl. 12.30 0. Preussleri “Väike nõid” Põltsamaa kul
tuurikeskuses. Lav. K. Kilvet. Kl. 19 Donald Churchilli “Sassis
tunded” Põltsamaa kulturikeskuses. Lav. I. Vihmar.
N, 18. IV kl. 13 A. Lindgreni “Pipi Pikksukk” suures saalis.
Lav. A. Laanemets. KL 19 R. Saaremäe “Kui Kungla rah
v a s ...” suures saalis.
R, 19. IV kl. 14 “Vanaema õunapuu otsas” Raikküla kultu
urimaja. Lav. U. Lennuk. Kl. 19 Eric-Emmanuel Schmitti
“Kahe maailma hotell" Raikküla kultuurimaja Lav. Ain Prosa.
R, 19. IV kl. 19 P Simmi ja T. Raudami “Kino-Mati” väikses
saalis. Lav. P Simm.
R 21. IV kl. 17 R. Saaremäe “Jaanituli” väikeses saalis. Lav.
Ü. Saaremäe. Kl. 19 Boguslaw Schaefferi "Kvartett neljale
näitlejale” Riiklikus Rahvuste Teatris Moskvas. Lav. A. Lepik.

(kontrabass), Margus Tammemägi (löökpillid). Kavas C.
Bollingi Süit flöödile ja jazz-triole.
Eesti Kontserdi piletikeskus (Estonia pst. 4) on avatud E - R
kl. 12 - 19 ja L kl. 12 - 1 7 , tel. 614 7760, faks 614 7769; epost:info@ concert.ee ja www.concert.ee. Vanemuise
kontserdimaja piletikeskus (Vanemuise 6) on lahti E - L kl. 12
- 19, tel. 07 377 537, faks 07 377 553, epost:pilet@vkm.ee, piletipunkt Tartu kaubamajas tel. 07 315
040.

EESTI MUUSIKAAKADEEMIA
R, 12. IV kl. 17 EMA orelisaalis Maris Ufferti vioolaklass.
Klaveril Reinut Tepp.
L, 13. IV kl. 16 EMA kammersaalis metsosopran Eda Zah
harova. Klaveril Helin Kapten. Kavas Wagner, Berlioz,
Mahler, Rahmaninov.
R 14. IV kl. 12 EMA orelisaalis Aare-Paul Lattiku orelitund.
K, 17. IV kl. 18 EMA orelisaalis dots. Tõnu Reimanni viiuliklass. Klaveril Reet Ruubel.

TALLINNA MUUSIKAKESKKOOL

KANAL 2

L, 13. IV kl. 17 Kiek in de Kökis Martti Raide klaveriklassi
õpilased.
R 14. IV kl. Kl. 16 Õpetajate majas Maigi Pakri klaveriklas
si õpilased. Martin Argus, Maarja Nuut, Mihhail Gerts,
Andriana Metsar. KL 16 Ajaloomuuseumis Mai Katsuba,
Eve Paju-Tõevälja ja Ell Saviaugu klaveriklassi õpilased.
R 14. IV kl. 13 Teatri- ja Muusikamuuseumis Aet Mikli kitarriklassi ja Merje Halliku viiuliklassi õpilased. KL 12 Must
peade majas esineb Kristjan Hallik õpetaja Niina Murdvee
viiuliklassist; kl. 16 Marju Rootsi klaveriklassi õpilased.

E, 15. IV kl. 20.30 “60 minutit”. Saatejuht Tiit Made. KL
21.30 dokumentaalfilm “Kosmosekatastroofid” (“Accidents
in Space” , Suurbritannia, 2001).
T, 16. IV kl. 11.10 “60 minutit"*
K, 17. IV kl. 21.30 “Saatuslikud naised: Grace Kelly" 1/2
(“ Grace Kelly” , USA, 1983). Rež. Anthony Page. Auto
biograafial põhinev lugu ühest maailma kauneimast ja ihal
dusväärseimast ameerika näitlejannast Grace Kelly'st.
Osades Cheryl Ladd, Lloyd Bridges, Diane Ladd. KL 22.55
dokumentaalsari "Jalgpall - võrratu mäng: Brasiilia" 3/13.
N, 18. IV kl. 21.30 mängufilm “Picasso - looja ja hävitaja"
(“ Surviving Picasso", USA, 1996). Rež. James Ivory. Osades
Anthony Hopkins, Natascha McElhone, Julianne Moore.
L, 20. IV kl. 13.10 loodusfilm “Zambezi jõehobud" (“ Hippos
of the Zambesi” , UM Productions, 2000). KL 18.30 “Saun,
Nokia ja Sibelius” 3/20. KL 19 loodusfilm “Grislid" (“Sur
viving the Wild” , Prantsusmaa-Kanada, 1999).
R 21. IV kl. 13.45 “Charlie Chaplin: Tema kohtamispaik"
(“ His Trysting Place” , 1914). KL 15.55 mängufilm “Pokkeri
Alice” (“ Poker Alice” , USA, 1987). Rež. Arthur Allan Seidelman. Osades Elizabeth Taylor, Tom Skerrit, Richard Mulligan.
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VANEMUISE TEATER
R, 12. IV kl. 19 A. Marrioti ja A. Footi komöödia “Palun ilma
seksita!” suures majas. KL 19 E. Streuli kabaree-etendus
lauludega “Teatrirüütel” Sadamateatris.
L, 13. IV kl. 19 R Tšaikovski ooper “Jevgeni Onegin” suures
majas. Kl. 19 “Teatrirüütel” Sadamateatris.
R 14. IV kl. 16 “Teatrirüütel” Kohtla-Järve kultuurihoones. Kl.
19 balletiõhtu F. Chopini “Chopiniana”, L. Minkuse “Quiteria
pulm”, suures majas. Esietendus!
T, 16. IV kl. 13 “Ooperitund Vanemuise teatris" suures
majas. Kl. 14.30 “Ooperitund Vanemuise teatris” suures
majas. Kl.19 “Palun ilma seksita!” suures majas. Kl.19
"Teatrirüütel” Valga kultuurikeskuses.
K, 17. IV kl. 11 L. Austeri tantsuetendus lastele “Bamby”
väikses majas. Kl. 19 I. Kälmäni operett “Bajadeer" suures
majas.
N, 18. IV kl. 19 “Chopiniana", “Quiteria pulm” suures
majas. KL 19 “Teatrirüütel" Sadamateatris. Kl. 19 “Palun
ilma seksita!" Haapsalu kultuurimajas,
R, 19. IV kl. 14 F. Schilleri tragöödia “Salakavalus ja armas
tus" väikses majas. KL 19 R. Cooney' ja J. Chapmani farss
“Mitte praegu, kallis” suures majas.
Suure maja kassa avatud E - L kl. 10 - 19, P üks tund enne
etendust, tel. 07 440 165. Väikse maja kassa avatud üks tund
enne etendust, tel, 07 440 160. Piletid hinnaga 40 - 120 kr.,
lasteetendused 30 - 40 kr. Pileteid võimalik osta ja broneeri
da Vanemuise suure maja kassast, piletipunktide ja piletilevi
keskustest üle Eesti. Pensionäridele esimese rea piletid
soodushinnaga, õpilastele ja ISIC-kaardiga hinnasoodustus
30% (v.a. esietendused ja lasteetendused). Kodulehekülg
internetis aadressil www.vanemuine.ee

KONTSERT
EESTI KONTSERT
9.-19. aprill VI Eesti pianistide konkurss
R, 12. IV kl. 10 EMA kammersaalis konkursi I voor.
L, 13. IV kl. 10 Estonia kontserdisaalis,
R 14. IV kl. 10 Estonia kontserdisaalis konkursi II voor.
K, 17. IV kl. 19 Estonia kontserdisaalis,
N, 18. IV kl. 19 Estonia kontserdisaalis konkursi finaal.
Kaastegev Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Dirigent Jüri
Alperten.
R, 19. IV kl. 19 Estonia kontserdisaalis pidulik lõppkontsert.
Autasustamine. Kaastegev ERSO. Dirigent Jüri Alperten.
R, 12. IV kl. 19 Tartu raekojas,
R 14. IV kl. 17 Kadrioru lossis Suur Muusikaakadeemia 3.
“Antonio Vivaldi ja tema kaasaeg". Andres Mustonen (viiul),
Ivo Sillamaa (klavessiin), Peeter Klaas (tšello).
R 14. IV kl. 16 Rootsi Mihkli kirikus Eesti Rahvusmeeskoor.
Dirigent Andrus Siimon. Kaastegev Piret Aidulo. Kavas
Durufle “ Messa Cum Jubilo” , Poulenc, Milhaud, Saint-Saens
Faure, Severac.
R 14. IV kl. 16 Tartu Linnamuuseumis “Linna muusikud Lin
namuuseumis 6”. Tatjana Lepnurm (harf), Virgo Veidi (alt
saksofon). Kavas Gluck, Händel, Caccini, Martini, Schubert,
Dvorak
R 14. IV kl. 16 Räpina rahvamajas,
N, 18. IV kl. 18 Kärdla kultuurikeskuses Kiigelaulukuuik.
Kadi Selde, Riina Roose, Elo Toodo, Toomas Rull, Riho Ridbeck,
Olavi Kõrre. Helilooja-arranžeerija-klaverisaatja-konferansjee
Olav Ehala
N, 18. IV kl. 17 Kohtla-Järve kunstide koolis A New Folk Duo.
Henn Rebane (valikbassiga akordion), Robert Jürjendal
(akustiline metallkeeltega kitarr). Laulu- ja pillilugusid
Muusikamuuseumi varasalvedest.
T, 16. IV kl. 19 Tallinna raekojas,
K, 17. IV kl. 19 TÜ ajaloomuuseumis “Upbeat 3”. Ainars
Šablovskis (alt- ja tenorsaksofon, Läti) Sanita Šablovska
(klaver, Läti). Kavas Skrjabini Sonaat nr. 3 fis-m oll,
Kalinkovitši Capriccio, Variatsioonid Paganini teemale; Schulhofi “ Hot-Sonata"; Holsteini “ Meelitusteta süit” ; Falla “ Phantasie Betika” ; Kassapi “ Balkanique” ; Gothami “ Mängides
tulega” ; Harbisoni "San Antonio"; Osseitšuki “ Unelmad".
K, 17. IV kl. 19 Niguliste kirikus Aivars Kalejs (orel, Läti),
Ginta Lubina (sopran, Läti), Irena Avrameca (viiul, Läti).
Kavas Bach, Kalejs, A. Kapp, Merula, Caccini, Vivaldi, Scarlatti, Puccini, Händel, Karg-Elert.
R, 19. IV kl. 15 Estonia kontserdisaalis “Lõunamuusika 8”.
Rahvusooper Estonia Sümfooniaorkester. Solist Lars
Anders Tomter (vioola, Norra). Dirigent Paul Mägi.
Kontserdisarja sponsor on AS Leibur.
L, 20. IV kl. 16 Väravatornis “Väravatorni muusika 8”.
“Adieu nTam our". Hortus Musicus. Kunstiline juht Andres
Mustonen. Kavas Madalmaade miniatuure XV sajandist.
L, 20. IV kl. 19 Estonia kontserdisaalis,
R 21. IV kl. 19 Vanemuise kontserdimajas “Euroopa tipp
soliste 4". Lars Anders Tomter (vioola, Norra), Rahvusooper
Estonia Sümfooniaorkester. Kaastegev Henry-David Varema
(tšello). Dirigent Paul Mägi. Kavas Falla Interluudium ja tants
ooperist “ Lühike elu” , Paganini. Sõnata per la viola grande e
orchestra, R. Straussi Don Quixote op. 35. Koostöös Rahvu
sooperiga Estonia. Kontserdisarja esitleb Hennessy.
L, 20. IV kl. 18 Narva kultuurikeskuses Jazzkvartett. Lande
Lampe-Kits (flööt), Tanel Joamets (klaver), Aivar Eimra

“Elukeskkonnad: Jeemen" 1/5 (Prantsusmaa, 1991). Kl.
18.15 laulab Voldemar Kuslap (Eesti Telefilm, 1978). Rež.
Ago-Endrik Kerge. Kl. 22.40 “Tour de danse”. KL 23.10
“Muusikatund". “Kolmveerandsajand ERSOga” 4/4. Saate
autorid Maia Lilje ja Eeva Potter. Rež. Karin Nurm.
L, 20. IV kl. 13 "Igaüks nagu saab” (Eesti Telefilm, 1990).
Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist. Rež. Liina Kulles. KL
14 “OP!”*. KL 16.35 “Avatud ülikool”. “Uimastimaailm:
uimastite minevik” 1/5 (Norra). Dokumentaalsari
meelemürkide ajaloost. KL 21.55 Eesti dokumentaalfilm
"Läbi pimeduse” (Filmistuudio SEE 2001.) Autorid on
Hannes ja Renita Lintrop. Kl. 22.50 “Eesti interpreedid".
Esinevad Kristjan Saar (tšello) ja Ralf Taal (klaver). Kavas C.
Saint-Saensi “Luik”. Rež. on Jüri Tallinn.
R 21. IV kl. 12.05 “Teleteater”. J. Hašeki “Vahva sõdur
Švejk”. Rakvere teatri etendus. Lav. Ain Prosa. Švejki mängib
Tarvo Sõmer. Kõik ülejäänud rollid Ardo Ran Varres ja Velvo
Väli. Kl. 15.40 “Muusikatund". “Kolmveerandsajand ERSO
ga” 4 /4 *. KL 16.35 “Tour de danse”*.

R, 12. IV kl. 19 Estonia kontserdisaalis “Brahms ja Stravinski III” Kavas Stravinski “ Kaardimäng” , Tambergi
“ Fagotikontsert” (esiettekanne), Brahmsi Sümfoonia nr. 4 emoll op. 98. Solist Martin Kuuskmann (fagott). Dirigent
Nikolai Aleksejev.

EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR
R 21. IV kl. 19 Metodistide kirikus (Narva mnt 51),
E, 22. IV kl. 19 Jõhvi kirikus MISSAD. Kavas J. S. Bachi Missa
g-moll BWV 235, A. Pärdi Berliini Missa, I. Stravinski Missa.
Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kam
merorkester. Dirigent Tõnu Kaljuste. Piletid müügil Eesti
Kontserdi kassas, piletipunkti müügikohtades, internetis
www.piletipunkt.ee, Jõhvi kultuurikeskuses ja tund enne
kontserti kohapeal. Info tel 1188.

PÄRNU KONTSERDIBÜROO
L, 13. IV kl. 19 Ammende Villas romansside õhtu. Kaia Urb
(sopran), Heiki Mätlik (kitarr). Kavas eesti ning vene heliloo
jate looming. Pilet 40 ja 60 kr.
N, 18. IV kl. 19 Pärnu Raekojas Leonora Palu (flööt), EveRiina Rannik (klaver). Kaastegevad Riivo Kallasmaa (oboe)
ja Indrek Pajus (kontrabass). Kavas Prokofjev, Poulenc,
Kurtag, eesti heliloojad. Pilet 20 ja 40 kr.

KULTUURISAADE
ETV
R 14. IV kl. 15.45 “Muusikatund”. “Kolmveerandsajand
ERSOga: aastad 1975 - 1987" 3 /4 *. Kl. 16.35 “KlassikaEurovisioon 2002”*.
E, 15. IV kl. 15 dokumentaalsari “Ma France”. “Maailma
rahvad: Liibanon” 7/10 (Prantsusmaa, 2000)*. Kl. 20.05
dokumentaalfilm “Balti saladused: kopra tagasitulek”
(Inglismaa). KL 21.45 dokumentaalfilm “Atentaat Vene
maale” (Prantsusmaa, 2002).
T, 16. IV kl. 15 “Ma France”. “Maailma rahvad: Provence”
8/10: (Prantsusmaa, 2000)* KL 20.05 “Ainult kümme aas
tat”. Jätkame tagasivaadet Eesti kultuurielule. Rež. Indrek
Kangur. Kl. 21.45 “OP!”. Karl Martin Sinijärv. Kl. 22.15 väärt
film “Küla Texases” (“ Happy, Texas” , USA, 1999). Lav. Mark
lllsley. Osades Steve Zahn, Jeremy Northam, W. H. M acy.
K, 17. IV kl. 11.20 “Ainult kümme aastat”* . Kl. 12.50
“OP!”* . Kl. 13.20 “Pildi ees ja pildi sees”. “Leonardo da
Vinci” (ETV, 1996). Rež. Maarit Kaasik. KL 13.50 “Avatud
ülikool”. “Lõpetamata tulevik: Kood ja katastroof” 4/4
(Inglismaa, 2000)*. KL 15 “Ma France”. “Maailma rahvad:
Argentina” 9/10 (Prantsusmaa, 2000)*. Kl. 22.20 “Mark
Soosaar soovitab”. “Jan Troelli filmiprogramm"*. Kl. 22.25
“Peegeldused 2001” (Rootsi, 2001)*. KL 22.35
“Tantsimine” (Rootsi, 1994). Kl. 23 mängufilm “II Capitano”
(Rootsi, 1991). Rež. Jan Troell.
N, 18. IV kl. 12.35 “Mark Soosaar soovitab”. “Jan Troelli
filmiprogramm”* . Kl. 12.55 mängufilm “II Capitano”* . Kl.
15 “Ma France". “Maailma rahvad: India” (Prantsusmaa,

EESTI RAADIO
VIKERRAADIO
L, 13. IV kl. 10 emakeele riigieksam. KL 10.15 “Kultuurikaja". Toimetaja on Urmas Vadi. KL 13.05 “Filmodroom”. Stuu
dios on Olle Mirme. KL 17.05 “Kuula rändajat”. Pajatab Hen
drik Relve. Kl. 18.15 “Lastetuba”. Oma lapsepõlve meenutab
Lembit Ulfsak. KL 19.05 kuuldemängu esietendus Andrus
Kiviräha “Püha Graal". KL 23.05 KÖR "Unustamatu Eurovi
sioon” I. Autor on Olavi Pihlamäe.
R 14. IV kl. 11.15 (k. 21.15) “Müstiline Venamaa”. Stuudios
on David Vseviov ja Terje Soots. KL 13.05 “Teatrimagasin”.
Toimetaja on Maris Johannes. Kl. 14.05 “Unustamatu Euro
visioon” II. Kl. 16.05 “Sir John Gielgud - briti lavakunsti
Grand Oid Man”. Saate koostab Helgi Erilaid. KL 23.05 KÖR
“Kinnismõte". Räägib Hasso Krull.
E, 15. IV kl. 18.30 “Keelekõrv”. Toimetaja on Mari Tarand. Kl.
21.05 “Eesti muusikud Jazzkaarel". Saate autorid on Anne
Erm ja Immo Mihkelson. KL 23.05 KÖR “Tõmba uttu”. Mare
Rebase intervjuu Helga ja Enn Nõuga.
T, 16. IV kl. 18.30 “Maailmapilt”. “Külm sõda ja liht
sameelsed eestlased”. Kõneleb Sirje Trei. Kl. 21.05 “llmahelid”. Stuudios on Tõnu Timm.
K, 17. IV kl. 18.30 “Teatrimagasin”. Toimetaja on Maris
Johannes. KL 19.05 “Jazzkaar 2002”. Esineb Bundeswehri
Bigband. Ülekanne Sakala saalist. Kl. 23.05 KÖR “On kevad
ja kenad neiud...". Kevadluulet esitavad Kersti Kreismann ja
Villem Indrikson (1991).
N, 18. IV kl. 18.30 “Maailmapilt”. Aksel Tamme saatesari
“Idaekspress”. Memuaarkirjanduse võimsad daamid, KL
23.05 KÖR “Maast ja ilmast". “Peterburi eestlased” II.
Saadet juhib Marje Lenk.
R, 19. IV kl. 18.30 “Piirikunst”. Saate autor on Kerttu Soans.
KL 23.05 KÖR "Ametlikud isikud: Jacques Chirac”. Saate
autor on Hillar Nahkmann.

R2
R 14. IV kl. 20 “Kunstikanal”. Saatejuht Lea Veelma.

KUKU
L, kl. 9 “Memoria”. Jüri Kuuskemaa.
L, kl. 15 “Murumängud wabariigis”. Tiit Karuks.
R kl. 12 “Publikumärk”. Reet Weidebaum.
R kl. 13 “Kukul külas”. Erki Berends.
R kl. 15 “Ringhääling 75”. Enn Eesmaa.

2000)*.
R,

19r IV kl.

15 “Ma

France”. Dokumentaalsari
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HAABERSTI
SOTSIAALKESKUS
Tallinn, Õismäe tee 24

SEE ON STUUDIO-GALERII
Tallinn, Merivälja tee 1, Regati maja

Rõõmuvaibad Kristel Põldma
kangastelje töötoa ja
Tallinna käsitöö seltsi
ühisnäitus kuni 22. IV.

20. IV - 4 . V
KAJA KESLERI maalid "Arengud” .
Avatud E - R kl. 1 1 - 1 8 ja
L kl. 11 - 16. Tel. 6277 513,
e-post:design@seeon.ee Disain,
mööbel, valgustid, kujundus ja
näitused.

Avatud E - R kl. 1 0 - 17.
Tel. 6 5 7 9 8 7 2 .

EESTI TERVISHOIU
M UUSEUM
Tallinn, Lai 3 0

JAZZ CAFE
Pärnu, Ringi 11

AUGUST KÜNNAPU
“ Seitse uut p ilti” .
Avatud P - N kl. 10 - 22 ja
R, L k l. 1 0 - 2 4 .

Püsinäitus “ Inimene.
Tervis. Perekond” ;
prillinäitus “ Monoklist kontaktläätsed”
kuni 31. VIII; SÖREN HEIN PALU
(Eesti Puuetega Inimeste Koda) joonis
tused "Tugevad mängijad mängivad
nõrkade mängijatega võrdetel
tingimustel” kuni 18. IV.
Avatud T - L kl. 11 - 18.
Tel. 641 1732.

1*

TAMPERE MAJA
Jaani 4, Tartu

Mustlasnäitus
“ Meie isad sõjas".
Avatud T - R kl. 9 - 17,
L kl. 9 - 1 5 , www.tamperemaja.ee Tel. 07 3 8 6 300.

TARTU LINNAMUUSEUM

Tartu, Narva mnt. 23
Püsinäitus “ Dorpat. Jurjev. Tartu” ;
“ Edgar Kant - inimene ja geograafia
mitme kandi pealt” kuni 10. V.
Avatud T - P kl. 11 - 18.
Info tel. 461 911.
Filiaal KGB Kongid

Tartu, Riia t. 15b
“Valmistamine, levitamine ja
hoidmine” kuni 23. III.
Avatud T - L kl. 11 - 16.

EESTI
AKADEEM ILINE
RAAMATUKOGU

1

Tallinn, Rävala pst. 10
“ Endel Kõks 9 0 ” ; maalid, graafika,
joonistused Mart Lepa ja Rene Kuulmanni erakogudest; E. Kõksi kriitika ja
kunstiteaduslik pärand EAR fondidest
kuni 2 6 .IV; “ Shakespeare Eestis” kuni
6. V; “ 100 aastat “ Meie Matsi” ” kuni
2 0.V; “ Meie juubilarid: Sirje Kask 50
ja Marje Kask 60 kuni 15. IV.
Raamatukogu avatud
E - R kl. 1 0 - 2 0 , L kl. 1 0 - 17.
TÜ AJALOO MUUSEUM

Tartu Toomemäel, Lossi 25
Püsiekspositsioon
“Tartu ülikool XVII sajandist
tänapäevani” . “ Ettevaatust,
mürk!” (näitus mürkidest ja
nende toime tagajärgedest). Koost.
Renata Sõukand.
Avatud K - P kl. 11 - 17,
gruppidele ka E ja T,
ekskursioonide ettetellimine
tel.07375 677,
ww. ut.ee/REAM/Loengud.htm I
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JÜRI OKAS
19PO—8 Ondad.

Rotermanni Soolalao Arhitektuurim uuseum i saal
Ahtri 2, Tallinn
Avatud: K-R 12.00-20.00 L-P 11.00-18.00
Hansapanga

GALERII
TARTU
KUNSTIMAJA

*

HAUS GALERII
Tallinn, Uus 17
REIN KELPMANI maalid
"Plastiline geomeetria”
kuni 2 9 . IV.
Avatud E - R kl. 10 - 18 ja
L kl. 11 - 16.
Tel. 641 9 4 7 1 , haus@ haus.ee,
www.haus.ee

Tartu, Vanemuise 26

KURSI KOOLKONNA
PÄEVAD kuni 1. V.

MONUMENTAALGALERIIS
KURSI KOOLKONNA
PÄEVAD kuni 1. V.

Avatud K - E kl. 12 - 18,
e-post:tartuart@ hot.ee

KUNSTISALONG ALLEE Tallinn, Pikk 30
Eesti kunsti klassika näitusm üük: E. Aiki, P, Aren, A. Jansen, A. Kaasik,
E. Kits, L. Kits-Mägi, E. Kutsar, R. Lepvalts, V. Loik, A. von Maydell, N.
Mei, L. Mei, L. Mikko, C. T. von Neff, R. Nyman, V. Ohakas, A. Promet,
F. Rändel, E, Roos, M. Rääk, E. Rüga, F. Sannamees,
A. Vabbe, E. W iiralt, J. Võerahansu, R. Uutmaa, A. Simson, K. Teder jt.
Avatud E - R kl. 11 - 17, L kl. 11 - 15. Tel. 646 4500, 051 27677.

KULTUURIESINDUS
► SOOME INSTITUUT Harju 1, 1 0 1 4 6 Tallinn, tel. 631 3 9 1 7 , faks 631 3 9 5 2 , e-post:
m aim u.berg@ finst.ee, http://finst.ee. Instituut on lahti tööpäeviti kl. 10 - 16. Soome Instituudi
raamatukogus saavad õpilased ja üliõpilased kasutada internetti, tutvuda meie CD-ROMidega.
Interneti punkt on lahti tööpäeviti kella 13 - 16.
N, 18. IV kl. 17 saab Soome Instituudis kuulda meediaprojektist "Saun, N O klA & Sibelius” ja
näha selle projekti raames valm inud Soome-teemalist telefilm i. Neljast osast koosnevasse meediaprojekti on kavandatud laupäevased raadiosaated Kuku raadios, telesaated, raadiomäng ja
turism iprogram m . Projekt kävitus märtsi alguses, esimene telesaade oli eetris 6. IV. Soome Insti
tuudis tutvustab projekti Enn Anupõld. Kuidas on raadiosaated tänini läinud? Millest tuleb edas
pidi juttu? Mida kujutab endast raadiomäng "Olen linnas ja mul on pulm ad” , mida sisaldab turis
miprogram m, kas Soomest jutustav videofilm vastab meie ettekujutusele põhjanaabrite elust?
T, 16. IV kl. 16 avatakse soome kunstniku Leena Puolatie akvarellinäitus.
► SOOME INSTITUUT Vanemuise 19, 5 1 0 1 4 Tartu, tel. 07 4 2 7 319, faks 0 7 4 2 7 0 9 7 ,
e-post: elle.m ets@ finst.ee, http://w w w .finst.ee Instituut on lahti K kl. 10 - 18, teistel tööpäe
vadel kl. 1 0 - 16.
► TAMPERE MAJA Jaani 4, Tartu. Avatud T - R kl. 9 - 17, L. kl. 9 - 15, tel. 07 3 8 6 3 0 0 ,
w w w .tam perem aja.ee.
► BRITI NÕUKOGU Vana-Posti 7, 1 0 1 4 6 Tallinn, tel. 631 4 0 1 0 , faks 6 3 1 3 111,
e-post:british.council@ britishcouncil.ee, http://w w w .britishcouncil.ee. Avatud T - R kl. 1 2 - 1 8
ja iga teine laupäev kl. 1 0 - 1 5 .
► PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU INFOBÜROO Lai 29, 1 0 1 3 3 Tallinn, tel. 6 2 7 3
1 00, faks 6 2 7 3 1 1 0 , e-post: info@ nm r.ee, http://w w w .nm r.ee
► PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU INFOBÜROO Raekoja plats 8, Tartu, tel. 0 7 4 3 3
9 4 4 , faks 0 7 441 2 4 1 , e-post: madis@ nmr.ee
► UNGARI INSTITUUT Roosikrantsi 6, 1 0 1 1 9 Tallinn, tel. 6 4 4 0 8 1 7 ,
e-post:uke@ eki.ee, http://w w w .suri.ee/uke
► PRANTSUSE KULTUURIKESKUS Kuninga 4, 1 0 1 4 6 Tallinn, tel. 6 4 4 9 5 0 5 , faks 631
3 0 0 8 , w w w .france.ee, e-post: cccl@ estfra.ee
► TALLINNA SAKSA KULTUURIINSTITUUT/GOETHE INSTITUUT Suurtüki 4b, Tallinn, tel.
6 2 7 6 9 6 0 ja faks 6 2 7 6 9 6 2 e-post: dkigi@ goethe.ee Informatsioon (saksa ja eesti keeles) kõigi
ürituste kohta http://w w w .goethe.de/ne/tal.
► TARTU SAKSA KULTUURI INSTITUUT Kastani 1, Tartu, tel./faks 07 4 2 2 6 3 9 , e-post: dkitartu@ kodu.ee, http://w w w .dki.tartu.ee Raamatukogu lahti E - R kl. 13 - 18, tel. 0 7 3 8 4 0 2 6 ,
e-post:rfztartu@ kodu.ee, bürootel. 07 4 2 2 6 3 9 , e-post: kitartu@ kodu.ee Saksa keele kursused.
R, 12. IV kl. 14 - 18 sem inar saksa keele õpetajatele. Silvia Pužule Riia Goethe Instituudist
tutvu sta b uu t m e to o d ilis -d id a k tilist õppem aterjali. Registreerim ine tel. 0 7 4 2 2 6 3 9 ,
dkitartu@ kodu.ee.
K, 17. IV kl. 19 film iõhtu “ Luna Papa” (Saksamaa 2 0 0 0 , 105 m in.) Rež. Bakhtar Khudojnazarov, osades Chulpan Khamatova, M oritz Bleibtreu. Filmi kommenteerib Anne Witt.
K, 24. IV kl. 19 film iõhtu “ Die Unberührbare" (Saksamaa 2 0 0 0 , 103 min). Rež. Oskar Roehler,
osades Hannelore Elsner, Jasmin Tabatabai, Vadim Glowna. Film oh pälvinud 2 0 0 0 . aastal pari
ma naisosatäitja ja parima film i kategoorias kuldse film iauhinna. Filmi kommenteerib Anne Witt.
K, 24. IV sem inar saksa keele õpetajatele “ Lemhilfen in der Frühphase des Deutschunterrichts” .
Lektor Hans Hugo Echterhoff. Registreerimine tel. 07 4 2 2 6 3 9 , dkitartu@ kodu.ee. Seminar
toim ub PRO SCOLA finantseerimisel.
► AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE SAATKONNA INFOTEENISTUS Kentmanni 20, 1 5 0 9 9 Tallinn,
tel. 6 6 8 8 1 7 1 , 6 6 8 8 2 1 6 faks 6 6 8 8 2 5 3 , e-post: vsepper@ pd.state.gov, ailja@ pd.state.gov;
http://w w w .usem b.ee Külastamine eelneval kokkuleppel.
► TAANI KULTUURI INSTITUUT Vene 14, 1 0 1 2 3 Tallinn, tel. ja faks 6 4 6 6 3 7 3 ,
e-post: taani@ uninet.ee, h ttp://w w w .uninet.ee/~ dki

JA N E D A

Tallinn, Väike-Karja 12

KLAASGALERII

SVEN SAAG
kuni 27. IV.

Avatud iga päev 8-17

E e sti V a b a g ra a fik u te Ü hen du se
liikmete

LOIT JÕ EKA LD A
VIRGE JÕ EKA LD A
C O N C O R D IA KLAR-ULAS
BENJAM IN VASS E R M A N
E V I Tl H E M E T S
VIVE TOLLI
PEETER ULAS
MARE VINT
MARJE ÜKSINE
näitusm üük 16.03. - 15.05. 2002
info:038 98 275 internet: www.hot.ee/klaasgalerii

DRAAKONI
GALERII
Tallinn, Pikk 18

Maali ja graafika
näitusm üük.
Avatud E - R kl. 10 - 18,
L ja P kl. 1 0 - 17.
Piltide raamimine.
Tel. 6 4 6 4 1 1 0 .

Vaala kõhus
ANDRUS JOONASE
“Aledoia 55 e. Punane Maja” 17. IV.
Maal ja insatallatsioon.
Avatud T - R kl. 11 - 18,
L kl. 11 - 16. Tel. 627 0161,
e-post:galerii@vaal.ee;
http://www.vaal.ee

RAKVERE

IO—MBl

TARBEKUNSTI
NÄITUSMÜÜK.
Avatud E - R kl. 1 0 - 18,
L - P kl. 10 - 17.
Tel. 631 4 7 2 0 ,
e-post: lgalerii@ online.ee.

FOND

Tekstiilinäitus.
KUNSTIHOONE GALERII
Tallinn, Vabaduse väljak 6
MATI KARMINI
“ Merevaigutuba”
kuni 21. IV.

MUUSEUM

Rakvere, Tallinna 3
Püsinäitus “ Muinasaegne
Virumaa. Talurahvas ja mõis” .
ERICH LESSINGI fotonäitus
“ 50 aastat fotograafina”
kuni 13. IV.
Avatud T - L kl. 11 - 17.

Tallinn, Harju 13
SIRJA-LIISA VAHTRA “ Mälestusi
taim edest kuni 21. IV.
Avatud K - E kl. 12 - 18,
e-post:tkhf@hot.ee

JÜRI KASSI “ Pead, m askid”
kuni 23. IV.

Tallinn, Lühike jalg 1
TARBEKUNSTI
MÜÜGIVÄLJAPANEK.

Avatud T - R kl. 12 - 18,
L kl. 11 - 15.
Tel. 03 2 2 5 505.
www.rakvere.ee/museum

Avatud E - L kl. 10 - 18,
P kl. 1 0 - 1 7 .
Tel. ja faks 641 8 3 0 8 .

G A LER II-G
kunstisaal
Vabaduse v. 6

PORTAAL
Tallinn, Vene 16

VOLDEMAR ELLERI
maalide näitusmüük
kuni 13. IV. 15. I V - 4. V
JÜRI PALMI “Tallinna tuled” .
Avatud E - R kl. 10 - 18,
L kl. 11 - 15, tel. 644 9620.

TARBEKUNSTI
NÄITUSMÜÜK.
Avatud E - R
kl. 10 - 18
ja L, P kl. 10 - 17.
Tel. 6 4 6 4 2 0 9 .

Tartu mnt. 1

EKA üliõpilastööde näitusmüük.
Avatud E - R kl. 1 0 - 18,
L kl. 1 1 - 1 5 , e-post:galeriig@hot.ee,
tel. 661 2972.

<3 A i E R

MOLEM

K U N S T I M U U S E U M

RÜÜTELKONNA HOONE (Kiriku plats 1, e-post:muuseum@ekm.ee)
OSKAR HOFFMANNI (1851 - 1912) loomingu näitus “ Hoffmann fecit” kuni 5. V.
Avatud K - P kl. 1 1 - 1 8 . Iga kuu viimane R ja L tasuta. Info tel. 644 9139.
TARBEKUNSTIMUUSEUM (Lai 17, e-post:trkunst@tarbekunst.ee)
Eesti tarbekunsti püsiekspositsioon "Ajamustrid” & disaini avafond.
Põhjamaade ehtekunsti triennaal kuni 14. IV.
Avatud K - P kl. 1 1 - 1 8 . Iga kuu viimane R ja L tasuta! Info tel. 641 1927.
Galerii saalis ENE VALTERI “Ametirahad ja ehted” kuni 14. IV.
KRISTJAN RAUA MAJAMUUSEUM (K. Raua 8, e-post:kristjan.raud@ekm.ee)
Püsiekspositsioon KRISTJAN RAUA loomingust..
ENNO LEHISE “ Mis värvi on armastus” kuni 2. VI.
Akvarellitehnika töötoad: 12., 18., 19., 24. ja 25. IV kl. 15 - 17. Täiskasvanutele
25 kr. ja õpilastele 15 kr.
Avatud K - P kl. 1 1 - 1 8 . Iga kuu viimane R ja L tasuta! Tel. 670 0023.
ADAMSON-ERICU MUUSEUM (Lühike jalg 3, e-post:adamson-eric@ekm.ee)
Püsiekspositsioon ADAMSON-ERICU loomingust.
13. IV - 26. V AGATHE VEEBER.
3 lA 0
Avatud K - P kl. 1 1 - 1 8 . Iga kuu viimane R ja L tasuta! Info tel. 644 5838.
MIKKELI MUUSEUM (Kadriorus Weizenbergi 28,e-post:muuseum@ekm.ee)
JOHANNES MIKKELI kollektsioon (XVI — XVIII sajandi lääneeuroopa, vene, hiina
kunst). XIV - XIX sajandi ikoonid. Avatud K - P kl. 11 - 18. Info tel. 601 5844.
NIGULISTE MUUSEUM-KONTSERDISAAL (Niguliste 3, e-post: niguliste@ekm.ee)
Püsiekspositsioon “ Keskaja kunst” . “ Hõbedakamber: gildide, tsunftide, Mustpeade
vennaskonna ja kiriku hõbevarad” .
Avatud K - P kl. 1 0 - 17. Info tel. 644 9903, 644 9911. Igal Lja P kl. 16 ore
limuusika pooltund. Sissepääs muuseumi piletiga. L, 13. IV kl. 12 “Muuseumi
muusikatund”: esineb Eesti Koorijuhtide Naiskoor. Dir. Ants Sööt.
VÄLISKUNSTI MUUSEUM (Weizenbergi 37, e-post:muuseum@kadriorg.ekm.ee)
“XVI -X X sajandi maalikunst” (madalmaade, saksa, itaalia, vene meistrid),
“XVIII - XX sajandi lääneeuroopa ja vene tarbekunst ning skulptuur” .
“ Unistuste arheoloogia. G. B. Piranesi ja tema aeg” augustini.
Avatud K - P kl. 10 - 17. Tel. 606 6400.
Reedeti kl. 15 linnarahva ekskursioon hõbedakambrisse Jüri Kuuskemaa juhtimisel.
Noorte programm “Elu varemete keskel” . Tel. 606 6400,606 6414.
Iga kuu viimasel R kl. 16 ekskursioon linnarahvale näitusel “ Unistuste arheoloogia".
EKMi kodulehekülg aadressil http://www.ekm.ee
EESTI KUNSTIMUUSEUMI UUE HOONE EHITUSE TOETUSEKS EESTI KUNSTI
MUUSEUMI TOETUSFONDI CIRCULOS: HANSAPANK, ARVELDUSARVE
221011918504.

ROTERMANNI SOOLALADU, Ahtri 2

Tallinn, Viru 19
TARBEKUNST, ART GARAGE,
SKANKRISTALL.
Avatud E - R kl. 10 - 18,
L kl. 1 0 - 17.
Tel. 6 4 4 2 8 7 7 .

Arhitektuurim uuseum i saalis
JÜRI OKAS 1 9 7 0 . - 1980ndad kuni 5. V.
Keldrisaalis Arhitektuurim uuseum i aastanäitus "Tallinna
XX sajandi arhitektuur” 2 0 0 2 . aasta lõpuni.
Galeriil JUHAN RAUDSEPP (1 8 9 6 - 1 984). Arhitektuuriplastika
kavandeid M art Lepa kogust.
Kunstimuuseum i saalis
TEEMU MÄKI (Soome) “ Nähtav pim edus” kuni 14. IV
Avatud K - R kl. 12 - 2 0 , L ja P kl. 11 - 18. Tasuta külastuspäev
iga kuu viim ane R. Tel. 6 2 5 7 0 0 7 . http://w w w .arhitektuurim uuseum .ee,
e-post:arhitektuurim uuseum @ arhitektuurim uuseum .ee

A. H. TAMMSAARE
MUUSEUM

GALERII

Tallinn, L. Koidula 12a

AUTORiEHTED

PÄR NU

Tallinn, Hobusepea 8

AUTORIEHETE NÄITUSMÜÜK.
HARVI VARKKI ehted
kuni 24. IV.
Avatud E - R kl. 10 - 18,
L kl. 11 - 16. Tel. 6 4 6 4 1 0 1 .

Tartu, Kuperjanovi 9
Uuenenud püsiekspositsioon
“ Eesti. Maa, rahvas, kultuur” .
ERIC SOOVERE fotonäitus
"Põgenemine Läände”
kuni 5. V.
12. IV kl. 9 - 1 8
ERMi 43. aastapäevakonverents
“ Etnilised ja kultuurilised
vähemused” .
Avatud K - P kl. 11 - 18,
R tasuta. Piletid õpilastele 3 kr.,
üliõpilastele ja pensionäridele
8 kr., täiskasvanutele 10 kr.,
perepilet 15 kr.
Tel. 07 421 3 1 1 ,
www.erm .ee

Raekoja plats 18
ANNE PARMASTO
maalid
kunj 14.

TAUINNA
KUNSTIHOONE

“ Oma elem ent”
kuni 12. V.

Rakvere, Lai 1

Tallinn, Lühike jalg 6

TARTU
KUNSTIMUUSEUM

|rg j E E S T I

K ES K LIN N A GALERII

iÜHIKESEjALAGAUERH

Ä

('t k ä lg a lsriQ

Tallinn,
Vabaduse väljak 8

|V.

17. I V - 2 . VI
PAUL BURMAN.
Avatud K - P kl. 1 1 - 1 8 ,
R tasuta külastuspäev.
Tel. 07 341 0 50 ,
w ww .tartm us.ee

TARTU
LASTEKUNSTI KOOLI
GALERII
Tartu,
Jakobi 52
“ Õpetajalt õpilastele"
kuni 18. IV
Avatud E - R
kl. 12 -1 7 .

A. H. TAMMSAARE VIIMANE
KORTER JA PÜSIEKSPOSITSIOON
KIRJANIKU LOOMINGUST.

Avatud K - E kl. 11 - 18,
tel. 601 3 2 3 2 .
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Tallinn, Kadriorg, Koidula 12a
12. I V - 4. V
RAUL RAJANGU ja
ANDRES TOLTSI ühisnäitus.
Avatud T - R k l . 1 2 - 1 8 ,
L kl. 12 - 16. GSM 055 672593,
050 88205, e-post:deco@hot.ee
Kujutava kunsti müük.

UUE

KUNST!

M U U S E U M

Pärnu, Esplanaadi 10
LAUR TIIDEMANNI “ Lühike elu,
suurd lootused” kuni 20. IV;
“ Maksifoto - X” kuni 30. IV;
MARK SOOSAARE sõnum inäituse "Kaks Eestit” pidulik lõpeta
mine kl. 12 - 14; alates 15. IV
RITA RAAVE ja ENN PÕLDROOSI
näitus; alates 19. IV PEETER
MUDISTI elutöö näitus; alates
22. IV “ Värvid portselanil” .
Näitused ja kohvik lahti
iga päev kl. 9 - 2 1 . Raa
matukogu, video- ja fonoteek
T - N kl. 1 5 - 19, R - L
kl. 11 - 15. Internet 2 4 tundi
ööpäevas. H ttp://w w w .chaplin.ee
Tel. 0 4 4 30 772.
PÄRNU MUDARAVILA
“ Päike, õhk ja vesi - sõbrad
kolmekesi” .Avatud tööpäeviti
kl. 8 - 17.

EDUARD VILDE
M UUSEUM
KASTELLAANIMAJA
GALERII
Kadriorg, Roheline aas 3
Põhiekspositsioon.
PEETER SINGI (1 9 0 2 - 1 957)
m älestusnäitus “ Üle õitsva kanarbikunõm m e” kuni 15. IV.
Avatud K - E kl. 11 - 18.
Tel. 601 3 1 8 1 .

EESTI KUNSTIAKADEEMIA GALERII
Tallinn, Tartu mnt. 1
Näitus [se:p] Transylvania
kuni 13. IV. EKA XXIV soome-ugri
uurimisreis.
15. - 2 9 . IV John Smith
Iz Velikobritannij feat. Marko Mäetamm
ja Kaido Ole “ Deva loka".
Avatud iga päev kella 12 - 18.30.

TEATRIGALERII

VILJANDI
KUNSTISAAL

Pärnu, Rüütli 3 0

ENDLA TEATRIGALERII
Pärnu, Keskväljak 1

Viljandi,
Vabaduse plats 6

17. I V - 4 . V
“ TIIT PÄÄSUKE. ISE ENDA
KALLAL” . Maalid.

TIINA TAMMETALU maalid
“ Some Stories. Vol. 2 ”
ja VILJAR KÕIVU fotod
“Vaikus ja vägivald” .

Avatud T - R kl. 11 - 18,
L kl. 11 - 17.

Avatud K - L kl. 1 1 - 1 7 .
Sissepääs kohvikust.

PÄRNU

LINNAGALERII

PEETER MUDISTI maalid ja
skulptuurid “ Pilved taevas ja
M udist Viljandis”
kuni 18. IV.
Avatud L - N kl. 1 2 .3 0 - 17.
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12. - 18. aprillini

EESTI
PIANISTIDE
KONKURSS

9. - 19. ap rill 2002

9. aprill kell 10 Eesti Muusikaakadeemia Kammersaal

Avamine ja loosimine
10.-12. aprill kell 10 Eesti Muusikaakadeemia Kammersaal

I voor
13.-14. aprill kell 10 Estonia kontserdisaal

II voor
17.-18. aprill kell 19 Estonia kontserdisaal

Finaal
19. aprill kell 19 Estonia kontserdisaal

Autasustamine ja
lõppkontsert
K aastegev ERSO, dirigent Jüri Alperten

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium Eesti Kultuurkapital
Eesti Muusikaakadeemia
Eesti Kontsert
Klassikaraadio
Eesti Klaveriõpetajate Ühing
Eesti Televisioon
Pietid müügil Eesti Kontserdi kassas
Konkursi pass (kõik üritused) 120.-,
Klaveriõpetajate Ühingu liikmetele, õpilastele ja üliõpilastele 100.-

--------

lillil

Kl. 20. 30 (pilet 50 kr.)
“Kuulsus” (“ Celebrity” , e A p D i i C
USA). Lav. Woody Allen.
Osades Leonardo DiCaprio, Melanie Griffith, Hank Azaria, Kenneth Branagh, Judi Davis, Famke Janssen, Michael Lerner, Joe Montegna jt.
Kl. 13.30 (pilet 30 kr., 13. IV seanssi ei toimu),
kl. 16 (pilet 35 kr., 12. IV seanssi ei toimu), kl.
18.15 (pilet 40 kr.) “Amelie” (Prantsusmaa,
2001). Viimast nädalat!
Kl. 11.30 (pilet 30 kr., ainult 13. ja 14. IV
“Kollide kompanii", (Walt Disney Pictures,
Pixar, 2001). Lustaka animatsiooni on lavas
tanud Pete Docter, Lee Unkrich ja David Silverman (“ Lelulugu”). Hääled on tegelastele and
nud John Goodman (“ Kreisi Keiser” ), Billy
Crystal (“ Ka gangster on inimene”), Steve
Buscemi ("Armageddon” ), James Coburn
(“ Maverick”) , Jennifer Tilly, Mary Gibbs jpt.
“Peterburi päevade” kultuuriprogramm
R, 12. IV kl. 16 ja 13. IV kl. 13.30 Lenfilmi uue
menufilmi “Jõulumüsteerium” kaks tasuta
seanssi linnarahvale, kohtumine Lenfilmi
asedirektor Juri Sergejeviga (kohtade arv
piiratud, pääsmed saadaval).
N, 18. IV kl. 20.30 “Intiimsuse” (“ Intimacy” ,
Bac Films, 2000. Prantsusmaa) esilinastus.
Rež. Patrice Chereau. Peategelast kehastav
Mark Rylance on saavutanud oma tuntuse
telefilmides. Naispeaosalist mängib Kerry Fox
("Fanny ja Elwis”). Filmi ei soovitata alla
18aastastele.
Lastele kuni 12 eluaastani ja üliõpilastele
dokumendi esitamisel pilet 30 kr. olenemata
kellaajast. Pensionäridele tööpäeviti kuni kl. 15
seansini pilet 10 kr. Neljapäeviti esimene
seanss 20 kr. Kinol on õigus teha mängukavas
muudatusi. Kassa avatakse üks tund enne
esimese seansi algust, kuid mitte hiljem kui kl.
12. Info tel. 644 1919. Võimalus osta pilet
interneti vahendusel! www.kino.ee.

R istikivi m uuseum is
(Tartus H erm anni 1 8) to im u b
kolm apäeval,
17. a p rillil kell 17
järjekordne loeng sarjast

“Ristikivi ja tema aeg”.
T iit H ennoste kõneleb teemal

“Ristikivi ja modernism”.
Pärast loengut esineb kontserdiga

Via Sonora
Tarmo Tabas - la u l,
Toivo Sõmer - la u to ja k a n n e l,
Jaanus Roosileht - fiid e l ja rebek.

http: / /www.suri.ee/klubi/

Neljapäeval, 18. aprillil 18.00
A kad eem ilise Raam atukogu saalis
(Rävala pst 10, III korrus)

Ersa õhtu
Kõneleb N iina Aasm äe Tartu Ülikoolist
Ersa tudengiansambli varrud

EESTI
RAHVUSRAAMATUKOGU
Kuni 16. IV konkurssnäitus Gustav Ernesaksa
monumendi ideekavandist peanäitusesaalis.
Kuni 30. IV näitus “Raam at ja raha” EAR
heategevusoksjoni tuluga restaureeritud
raam atutest VI korruse galeriis.
Kuni 12. IV Peterburi loomingulise ühenduse
Komelfo (Vladim ir Fomitšev ja Natalia Melnikova)
graafikanäitus fuajees.
Kuni 1 5 .1 2003 “Kalevipoeg. Üks ennemuistne
Eesti ju tt” harulduste saalis.
Kuni 30. V “Kirjastuse Loodus raamatusarju I”
arhiivkogu galeriis.
Kuni 30. IV Venemaa Riikliku Raamatukogu
raam atukingitus “ Vene teaduskirjandus 1996 2001. Hum anitaarteadused”
V korruse kataloogisaalis.
Kuni 30. IV poola fotonäitused
"Köidete ennistuskunst” ja
“Poola raamatukogud 2000”
V korruse galeriis.
14. - 20. IV “Pere metsa päev” fuajees.
5. - 30. IV “Rahvusraamatukogu trükiseid” VII
korruse humanitaarteaduste saalis.
N äitused on avatud E - R kl. 10 - 20,
L kl. 11 - 1(8, e-post: e x p o @ n lib .e e .

