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Martin Vabat on esimestest eluaastatest külalisena tartu vahet 
sõitnud ja sõelunud. ütleb enda kohta: „esimene kokkupuude deka-
dentliku ülikooli tartuga oli 1994. aastal, kui sugulastega illegaardis 
käisime. mäletan, et Volkonski istus veidike eemal. Samuti on meeles 
narva maantee vanad kõrged ühikad, mida onunaine mulle tut-
vustas.” hiljem aja loo tudengi ja posttudengina elas martin tartus 
vahepeatustega kokku kaksteist aastat. nüüd on ta tagasi maale kur-
natud. rikastab seal rutiini ja naudib nullpunkti. Loe Martini luuletusi 
kõrvalleheküljelt.

Liina Ristoja tegutseb ajakirjaniku ja suhtekorraldajana ning veab 
koos grupi rattaarmastajatest sõpradega linnaratturite festivali 
tallinn bicycle Week ning kahe aasta jooksul juba üle kümne korra 
toimunud tour d’ÖÖ öiseid jalgrattasõite, mis peale tallinna ka 
tartus on vuranud. liina on ka bmX- ja rulavõistluse Simple  
Session üks korraldajatest. Liina jalgrattakultuuri käsitlev arvamus- 
artikkel asub leheküljel 5.

Kaarel Kärner on kultuurihuviline noorsand, kes peab lugu muu-
sikast, hääst kirjasõnast ja liikuvatest piltidest, kuid ei ütle ära ka 
muude kunstiilmingute nautimisest. eriti huvitub aga ümbritsevatest 
inimestest ja inspireerivatest kõnelustest. Sel aastal on ta võtnud 
enda kanda Pärnu rahvusvahelise ooperimuusika Festivali produt-
sendi kohused. Kaarel intervjueerib PromFesti tegijaid leheküljel 12. 

Annika Toots on fotograafia ja mälu vaheliste seoste uurimisest 
huvitunud eka kunstiteaduse magistrant. on kirjutanud kunstikrii-
tikat erinevate kultuuriväljaannete jaoks ja vabal ajal jalutab oma 
koeraga. Annika intervjuud Dénes Farkasega saab lugeda leheküljel 13.

Maaja Hallik tutvustab end järgmiselt: „olen peagi teatrikooli 
lõpetav noor idealist. ma tahan jah, et inimestel oleks maailmas 
iga päevaga ikka helgem ja parem. mu peas leidub alati palju selles 
suunas liikuvaid loomingulisi mõtteid ja plaane – mitmed neist on 
kogukonnateatriga seotud. Seda põnevat teatrisuunda tahangi teile 
siin lähemalt tutvustada.” Maarja kogukonnateatrit käsitleva artikli 
leiad lehekülgedelt 18–19.

Ülar Allase artistinimi Smaddy tähendab tõlkes eikedagi. olles ise 
seest tühi, saab ümbritsev keskkond temasse valguda. nii võib ta 
olla vastavalt soovile ja vajadusele geeniteadlane, dj, kokk, maail-
marändur või hoopis keegi muu. Om! Ülar kirjutab uues filmirubriigis 
„Kinotripp” (lk 27), kuidas on Indias kinos käia. 

Mari-Liis Tilk on kolmanda aasta geograafiatudeng, kes mängib 
korvpalli, naudib head seltskonda, muusikat ja tänavakunsti. ei 
pea ennast vähimalgi määral pädevaks filmikriitikuks, kuid arvab, 
et teadupärast tulevad bakalaureusetöö kirjutamise ajal alati head 
ideed, kuidas oma aega millegi muuga sisustada. Mari-Liis osales 
Müürilehe filmikriitikute konkursil ning võttis leheküljel 29 vaatluse alla 
Priit Tenderi lühifilmi „Ussinuumaja”.

Pirjo Leek, kes võitis müürilehe filmikriitikute konkursi, vaatab 
filme ja püüab nende põhjal tekkinud ideejuppe, mõtteraasukesi 
ja muljeosakesi sõnadesse panna. konkursiarvustuse jaoks valis 
ta Peter Stricklandi „berberiani helistuudio” seetõttu, et selle 
omapärane kompott paistis silma nii teiste samaaegselt välja lastud 
kui ka varasemalt linastunud filmide hulgast. Loe Pirjo arvustust 
leheküljelt 30.

Eerika Alev joonistab ja kirjutab, et tunda ennast iseendale lähe-
mal. huvitub eelkõige inimestest ja ruumist inimeste ümber. eesti 
kunstiakadeemias kulgenud arhitektuuriõpinguid jätkab hetkel 
Glasgows mackintosh School of architecture’is. Eerika illustreeris 
Kaspar Jassa essee leheküljel 36.

Kairi Kivirähk õpib balti Filmi- ja meediakoolis ning püüab vaadel-
da kõike läbi lapsesilmade ja tundlikkusega. ütleb enda kohta, et elu 
on tema jaoks siiani mäng ja loodetavasti ei muutugi see tõsiseks 
asjaajamiseks. usub, et väljamõeldised ja illusioonid rikastavad meie 
elu ning kõik paranormaalne eksisteerib salamisi meie kõrval. Kairi 
arvustab teatrirubriigis leheküljel 23 tantsulavastust „Electronic City”.

Reklaam – 

reklaam@muurileht.ee

jälgi müürilehe tegemisi 
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Ohtlik kultuuriloom linnas

käesoleva lehenumbri ilmumise ajal hakkab klubi kink 
konk tartus otsi kokku tõmbama. maha on peetud kaks 
edukat hooaega täis erinevaid üritusi alates elektroonili-
se tantsumuusikaga pidudest kuni muhedate luuleõhtu-
teni. kink konk oli peavarjuks paljudele plaadikeerutaja-
tele, klubikultuurist lugupidajatele ja neile, kes oskavad 
peale klaasi kummutamise ka muusikat hinnata. Põhjus 
kink konki sulgemiseks on labane ja lihtne – raha. kink 
konk oli liiga suur, talvel liiga soe ja liiga odava napsu ja 
sissepääsupiletiga – tartu hipsterite, hipide ja märsilo-
histajate jaoks on seda kõike natukene liiga palju. Selli-
ne paistab olevat tartu linnavalitsuse seisukoht taolistes 
küsimustes, kuid samas häirib sedasama linnavalitsust 
see, et noored on hõivanud linnatänavad. lühikese aja 
jooksul on sulgenud uksed mitu uuenduslikult meeles-
tatud kultuuriorganisatsiooni: tartu kultuuritehas endi-
ses Pärmivabrikus, klubi Plink Plonk ning nüüd ka klubi 
kink konk. Samuti on linnapildist kadunud Plink Plonki 
festival ja interdistsiplinaarne kultuurifestival eclectica. 
kaasaegse kultuuri kättesaadavust emajõe kallastel ta-
gavad hetkel vaid tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna 
projektitoetused linna mainefestivalidele ja väiksematele 
projektidele. Selles valguses jäävad minu jaoks üsna äh-
maseks tartu linna kultuuriarengukavas märgitud aren-
gueesmärgid „tartu toetab kultuuriorganisatsioonide jät-
kusuutlikku arengut” ja „kultuuriloojad ja -korraldajad 
on tartus väärtustatud”, kuna on arusaamatu, milliste 
kultuuriorganisatsioonide jätkusuutlikku arengut täpselt 
toetatakse ning milliseid kultuuriloojaid ja -korraldajaid 
väärtustatakse ja kuidas seda siis tehakse?!

Võiksin olla ka kriitiline arengueesmärkide „kultuurielu 
arvestab erinevate eagruppide vajadustega; sealjuures 
põhieelduseks on laste ja noorte võimalikult varajane kul- 
tuuriga kokkupuutesse viimine” ja „kultuurielu on tartus 
indiviidi vajadusi arvestav, planeerimisel publiku uurin- 
gutest ja arendamisest lähtuv” suhtes, kuna viimastel aas-
tatel pole linnavalitsus ellu viinud ühtegi vastavasisulist 
uuringut, millest nimetatud vajadusi välja lugeda.

kuna erakondade ja koalitsioonilepete arenguplaanid 
ning tartu linna ja eraldi veel ka kultuuriosakonna aren-
gukavad kultuuripoliitika osas ei kattu, on raske mõista 
kohaliku kultuuripoliitika loogilist mustrit. Paistab ainult, 
et toetusi saavad üldjuhul aastate lõikes enam-vähem 
ühed ja samad kultuuriprojektid ja -asutused ning sellele 
reale pääsemine võtab piisavalt kaua aega, et enne jõuab 
välja surra.

mitmekesise kultuuriruumi tagamiseks tartus tuleks mõ-
testada selgelt kultuurimajanduse alused ning arvestada 
tartu linna kultuuripoliitika kujundamisel erinevate kul-
tuurinähtuste eriomaduste, kasutusviiside või otstarbe-
ga, mis hõlmavad või edastavad mingit kultuurilist kan-
depinda, olenemata nende võimalikust kaubanduslikust 
väärtusest. ainukeseks vältimatuks hindamiskriteeriu-
miks eelarvereale pääsemiseks ei saa olla linna jaoks 
prestiižiargumendi olemasolu, kuna see toetab siiski vä- 
hemal või rohkemal määral juba ennast kehtestanud kul- 
tuurivormide avaldumist.

näiteks kui vastavasisuliste uuringute abil oleks võimalik 
tuvastada, et tartu linnas tegutsevad kolmandas sekto-
ris kultuuriühingud ja -majad, mis aitavad kaasa ka eks-
perimentaalsemate ja uuendusmeelsemate kultuurinäh-
tuste avaldumisele (nii nagu kasvasid Genialistide klubist 
väga lühikese aja jooksul välja näiteks tartu uus teater ja 
müürileht, seoseid saab tõmmata ka Genialistide klubi 
ja Pärmivabriku ellukutsumise ning läbi plaadipoe Fono- 
fon ja üritustesarja hea muusika Õhtu ka kink konki ku-
junemise vahele), ei vajakski toetust mitte üksikud sub-
kultuurilised nähtused, vaid ehk piisaks sellest, kui neile 
oleks loodud tegutsemiseks soodsad tingimused selliste 
avatud kaasaegse kultuuri keskuste näol. kuid paistab, 
et küsimus on hetkel rohkem selles, kas sellele linnavõi-
mule sellise kultuuri maine sobib ja vastupidi.
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võib olla lusikate ja kausside kõlin
vastu lõunalauda

ja vabadus 
sulguva vaheukse 
aknaruut
mille taga paistab
kanderaam

·

Jääpurikad

Weizenbergi tänava räästais
ripuvad maailma pikimad jääpurikad

Vastu kevadet nad sulavad
ja kukuvad kildudeks

algul korjavad end kokku
aga lõpuks sulavad vabastavasse
tegelikkusesse

·

Vahel tahaksin olla juudiintellektuaali poeg
sest siis ei peaks 30 aastat kulutama väsitavale ülemmälu taastamisele 
ja poleks tüütuid rahamuresid:
ei peaks oksendamiseni maksma üüri tüütaval kinnisvaraturul 
ei peaks mõtlema selle peale 
kuidas välja vahetada asbestisisaldusega eterniitkatust aastast 1956 
ei peaks pealt vaatama 
oma armsa moonakatemaja lagunemist hõreda mõisapargis 
ega seda kuidas õde riskib oma eluga 
kuna tal on vana auto ja kehvad talverehvid 

·

Saad Verneris oma juhendajaga kokku 
ehkki diogenes keeldub algul uude Vernerisse sisse astumast 
Pikema veenmise järel ta siiski nõustub vana vaheseina äärde istuma 
joote taimeteed. räägid oma ideest kirjutada jeesuse ketserlikest 
või anarhistlikest mõtetest doktoritöö 
diogenes uurib mida jeesus mõtles
kui ta oma jüngrile ütles et las surnud matavad oma surnuid 
Sa arvad et jeesusel oli kiusatus lajatada 
Samas tunned end isegi vahel surnult – 
liha lõbu ja leina mägede vahel 
Sina ei ela aga sind elatakse

·

räägid ka oma vanaemast 
ja imestad kuidas saab põrgust läbi käind inimene olla nii hell 
mina räägin ants eskolast kes sai surmasuus elusaks punk-mauruseks
mul on tema repliigid kõik pähe kulund. need tantsivad mu teadvuses 
muundan nende abil viha ja söön neid lõunaks ja hommikuks
Selles mõttes on ikka ülim asi see maakultuur – pole isa
on vähemalt härra maurus või Voitinski

·

Rävala

ajalugu on magistraalide 
ja magistraali pealesõitude vahele pressitud 
ja teed selle juurde kaovad kummaliselt – muinasküla asemel jõuame maardu 
ja pastoraadi asemel prügilasse

lõpuks leiame teeotsa kust lipsata ajalukku 
See on just nagu privileeg

Pildistan silmadega ohtralt ümbrust
maastikus haigutab edasi dissonants – ühes servas lööb nurru maakirik ja teises vurab tegelikkus

korra õhkan siis lähme kalmistule
Pärast väikest hauatähiste avastamist imab pealinn meid taas endasse kuni algab koduriigi piir

·

6 miljardit superstaari pageb
tundmatute metsade vahele
et saada tagasi lihtsaks inimeseks

linnas ei saa meetritki astuda
ilma et ei jääks filmilindile

Helen Tammemäe
peatoimetaja



Kärt, Chris, Herdis, Ville, Anna ja Andres kannavad kõik rõivaid Henrik Vibskovi “The Transparent Tongue” kollektsioonist. www.reede.ee
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taani lastekirjaniku ole lund kirkegaardi raamatu „kummi- 
tarzan ja teised” nimitegelane ivan oli üks igavene nannipunn. 
„kummi-tarzan!” Vähemalt nii arvas tema isa, kes oleks üle 
kõige soovinud, et poeg oleks rohkem tema lemmikraama-
tukangelase tarzani moodi. Vot see oli üks tõeline mees! 
kahjuks oli ivan aga lühikest kasvu ja nõrk, ei suutnud üle 
kitse hüpata ja alatasa kastsid suured poisid teda õelalt nae-
ru hirnudes koolis peadpidi peldikupotti. olles joonud nõia- 
jooki ja saanud üheks päevaks supervõimed, võttis ivan teis-
te vägitükkide seas ette oma isa (või ema, ei mäleta) suure 
jalgratta, mille seljas tal oma lühikeste jalgade tõttu seni vaid 
halbu kogemusi oli olnud, ning järgnes rattatripp, mille käi-
gus ta – ise pedaalideni ulatumata – allutas viimaks endale 
selle hiigelmõõtudes väljakutsuva riistapuu. 

tuline jutt taga, pedaalis ivan juuste lehvides ja laia naera-
tusega läbi linna ning põrutas otsejoones jõe äärde, et seal 
teda alatasa kiusavate pahade suurte poiste kambale sisse 
sõita ja nad koos nende suunurkades lörtsinud suitsukonide-
ga alistunult vette hüppama sundida. (Palun faktiliste ebatäp-
suste pärast vabandust, lugesin seda raamatut viimati lapse-
na. oluline on see, mis meelde jääb.)

 
Rattas on pauerit

ega sel lool ratastega muud seost olegi. lihtsalt see, et ratta-
sõidus on pauerit! rattasõit on puhas mõnu, aga eriti mõnus 
on siis, kui sõit ka päriselt selgeks saab ehk kui tunned end 
rattasadulas piisavalt hästi ja kindlalt, et surmamõtete ase-
mel ka millegi muu üle mõlgutada. näiteks selle üle, kui hea 
on vahelduseks värsket õhku hingata, olles enda jaoks välja 
mõeldud kõige otsemat rada pidi teel sinna, kuhu sul on vaja 
minna. rattasõitu kuuldavasti ei unustata, kuid on ikka päris 
suur vahe, kas tunned end ratta seljas kui lühikeste jalgade-
ga äbarik ivan olsen või otse liaanilt sadulasse prantsatanud 
Pedaali-tarzan. ja seda mitte vaid sääremarjade võimekuse 
mõttes. küsimus on enesetundes. kui paadunud ratturite pu-
hul, kes sõidavad spordi pärast ning kes enamasti hoiavad 
keskkonda, kus saab enam-vähem segamatult jutti vändata, 
on see enese- ja vabadusetunne saavutatav, siis siinsetel linna- 
ratturitel tuleb põrkuda igal hetkel autode, äärekivide, jala- 
käijate ja tundega, et nad teevad teistele tüli ja on ohuks 
iseendale. küllalt leidub liikluses ka selliseid (enamasti au-
tojuhid), kes hea meelega mõne linnaratturi kinni püüaksid 
ja tema kiivristamata pead „õpetuseks” pisut vetsupotis leo-
taksid. nõiajooki oleks vaja. aga mitte sellist näilist ja lühi- 
ajalist, mis lubab korraks musklit näidata, vaid sellist, mis jääks-
ki toimima, paneks teistmoodi mõtlema ja tundma. 

eks omajagu ole õigustatud küsimus, et miks rattaga. kõige 
rohkem tundubki eestis rattasõidu vastu rääkivat asjaolu, et 
saab ka teisiti liikuda. milleks susida süsteemi, kui kaherat-
talise jaoks meie kliimas niikuinii nii vähe sõiduaega jagub. 
Saab jala minna, ühistransport on olemas ja loomulikult on 
igal endast lugupidaval normaalsel inimesel oma auto, eksole. 
jõusuhted ja hierarhia liikluses on justkui välja töötatud, mis 
rattajutt see veel olgu? kes need inimesed üldse sellised on 
ja mida nad endast õige mõtlevad? näe, jälle mingi hipster 
oma aksessuaar-tranduletiga! Saaks see suvi juba läbi, muret 
vähem. 

Samal ajal kui rattasõidumõnu tunneb iga üle viieaastane ini-
mene, pööritatakse linnas rattaga sõitjate peale silmi ja vangu-
tatakse päid. mitte just pahatahtlikult – sageli just muret tun-
des. Selle asemel võiks aga hoopis mõelda, et iga uus rattur 
linnas tähendab potentsiaalselt ühte elurõõmsamat inimest 
ja uue ning inimlikuma elukeskkonna idu meie kõigi jaoks. 
linnadesse koondumine ja järjest enamate inimeste elamine 
üksteise peal, all ja tihedasti kõrval on paratamatu ning tuleb 
mõelda, kuidas sellises kontsentratsioonis mitte inimeseks 
olemise rõõmu kaotada. 

Hüperindiviidi needus

arhitektid üle maailma ragistavad päid, et leiutada viise, kui-
das linnu inimkesksemaks ja -sõbralikumaks muuta. ühelt 
poolt peab linn funktsioneerima kollektiivse kompromissina, 

kuid seda olukorras, kus läänelikus linnakorralduses valitseb 
juba pool sajandit süvenev ja äärmuslik enesekesksus, mida 
linnauurijad on käsitlenud kui „hüperindividualismi”. inime-
se seisukohast väljendub see kahes meelsuses: ainult „mina” 
on tähtis ning see mina vajab kohest rahuldamist. isiklik va-
badus ja rahuldus aga vähendab omakorda huvi suuremate 
sotsiaalsete ideede ja solidaarsusel põhineva ühiskonna vas-
tu. hajalinnastumine ja autostumine käisid ja käivad eestis 
siiani käsikäes kapseldumise ja tõusva sotsiaalse staatusega. 
igaüks on oma künka kuningas, küngaste vahel suheldakse 
omavahel autoaknast viipamise teel. 

auto pidi olema see, mis viib inimese loodusesse – võimal-
dab talle kohest ja iseseisvat liikumisvabadust, eemale linna-
kärast ja rõõmsalt põrisedes inimväärsemasse ellu. küll aga 
on industrialiseerimisaegne autobuumi kreedo pööranud end 
tänaseks pea peale. tarbimisfetiš, mis asus sümboliseerima 
võrdeliselt selle kallidusega sotsiaalset staatust, edukust ja 
iseolemist, on muutunud tänaseks trombiks linnade vereva-
rustuses. liikumisvabadus taandub oma sisus seda illusoor-
semaks, mida enam tegelik situatsioon kisub nukraks – kui 
elukorraldus hakkab keerlema autode parkimise, tipptundi-
de, tankimise, parandamise ja muu säärase ümber, muutu-
des kulukaks ja närvesöövaks.  

on lihtne näha kahju, mida järjest lisanduv autoomanike arv 
linnades on teinud. tänava, mis kunagi oli kokkusaamiskoht 
ja mänguväljak, uueks funktsiooniks on olla autode parkimis-
plats. tänava elanike sotsiaalne läbikäimine on pöördvõrde-
lises seoses tänava liiklustihedusega – autoliiklus on peamine 
põhjus inimese võõrandumiseks linnast. Seejuures peaks ära 
märkima väikese mõtlemapaneva arvulise suhte – ühe auto 
parkimiskoht võimaldaks parkida kümmet jalgratast.

Kondiaurumasinaga tööstusajastust välja

See liikumine, see sümboolne vabaduseakt, mida kunagi loo-
deti autost, on masinaist pungil linnades nüüd teist laadi liiku- 
misvahendite, sealhulgas jalgratta, võimuses. isepropellee-
ruv vabadus motoriseeritud takerdumise asemel. kuigi au-
tode vajalikkuses ja kohati möödapääsmatuses ei kahtle kee-
gi, oleks aeg võtta autot kui lihtsalt transpordifunktsiooni, 

heites kõrvale selle mütoloogilised või imagoloogilised kaas-
tähendused. Sellist, mida saab vahetada teistsuguste liiku-
misvahendite vastu, mis on kohati palju mõttekamad. et see 
juba nii ei ole, tuleneb asjaolust, et see tundub ajakulukas, 
liiga suurt füüsilist pingutust nõudev ning eelkõige ebastaatu-
sekohane. Paljudes kohtades maailmas on sellest ideest aru 
saadud – näiteid oleks ilmselt üleliigne tooma hakata. ehk 
tasub vaid ülemärkimist, et rahulolu eluga paikades, kus on 
arenenud kergliikluskultuur, kipub olema kõrgem kui mujal. 
ehk on need üldiselt paremini korraldatud ja rikkamad ko-
had, ehk aga on asi selles, et linnade korralduses on suures 
plaanis tehtud midagi inimlikku ja õigesti. 

tallinnas kipuvad suuremad ja põhimõttelisemad ratast soo-
sivad lahendused aga takerduma nõiaringi. ühelt poolt va-
jab liikluskeskkond rattasõbralikumaks muutumiseks rohkem 
rattureid, teiselt poolt vajab ratturite hulga suurenemine aga 
korralikke rattaga liiklemise tingimusi. tundub olevat parata-

matu, et seni kuni suurem osa inimesi tahab igal pool autoga 
treppi sõita, osutub väga raskeks kuskilt ratturitele rohkem 
ruumi näpistada, ning autojuhtide seas napib teadvustamist, 
et ka teist sorti liiklejatel on täielik õigus oma osale linna- ja 
liiklusruumist. 

Mass on kriitiline

alates sellest hetkest, kui kaks aastat tagasi grupi linnarattu-
ritest sõpradega tallinnas jõud kokku panime ning esimese 
tallinn bicycle Weeki korraldasime, on paljugi muutunud. 
linnas rattaga sõitmise võimalikuks muutmise eest on pikalt 
maadeldud ja kella lastud ka enne meid, kuid just nüüd –  
võib-olla ka globaalse rattameelsuse kõrgrõhuala toimel –  
on rattureid linnatänavail näha järjest rohkem ning ka tal-
linnas on näha järjekindlamat joont linnaratturite liikluspo-
sitsiooni parandamisel. tõeline kriitiline mass rattureid, mis 
muudab pöördumatult eluolu siin linnas, aga alles ootab 
lahvatamist. 

kui hakkasime tour d’ÖÖ tallinna nime all rahvast öisteks 
ringipedaalimisteks kokku ajama, siis võisime ainult unista-
da, et suudame muidu hajali linnakoes kulgejad niivõrd vaate-
mänguliseks massiks kokku koguda, nagu see on toimunud. 
kahe aastaga on üritustest osavõtjate arv kasvanud lausa 
kümnekordseks ning viimane sõit tõi kokku enam kui 1000 
ratturit. mida ööd soojemaks, seda tõenäolisem on, et iga 
sõit toob kokku uue rekordi. Critical mass rattasõidud, nagu 
ka tour d’ÖÖ, lähtuvad ideest, et mida rohkem tekib linna-
rattureid, seda lähemal on hetk, mil tänavad, kus nad liigu-
vad, võtavad oma kuju rohkem nende järgi. räägitakse, et 
jalgratturitest on kujunenud maailma üks kokkuhoidvamaid 
kogukondi. ühelt poolt ühendab jalgrattureid vaatamata rah-
vusele ühine kirg rattasõidu vastu. teisalt aga ka sarnased 

katsumused ja raskused – sest kuigi paljudes paikades sõide-
takse kondiaurul isegi rohkem kui siin, on jalgrattaga linnas 
liiklemine väheste eranditega tänaseni täielikult lahendama-
ta küsimus enamikes linnades. Selge on see, et mossis näoga 
rattasõidule mõeldes ei muutu miski. tuleb sõita-sõita-sõita 
ja kella lasta.

jalgratas on üks lihtne masin koos näiliselt väga selge mis-
siooniga – transportida –, ent mis liigutab tegelikult mitte vaid 
füüsiliselt, vaid ka metafoorselt. inimene elab vaid ühe kor-
ra ja sellest suurema osa pikemat aega ühes kohas. rattaga 
sõitmine on nende jaoks, kes tahavad oma elu ja eksistentsi 
üle rohkem kontrolli omada, kui elada ettenähtud võimalus-
te piires. Seda teatud mugavuste arvelt, aga see-eest tun-
netades paremini oma tegelikku potentsiaali. rattasõit on 
funktsioon, kuid see on ka iseolemise manifest, ehe elamine 
olukorras, mis on allutatud tihtipeale tuimale, kohmakale, 
aegunud või halvasti planeeritud linnaliiklusele. 

IsEpRopELLEERuva uRbaN-INIMEsE  
vabaDusETuNg Ehk  
pEDaaLI-TaRzaN LINNaDžuNgLIs

liina Ristoja, Tallinn Bicycle Weeki korraldaja

„iga uus rattur linnas tähendab potentsiaalselt ühte elurõõmsamat inimest  
ja uue ning inimlikuma elukeskkonna idu meie kõigi jaoks.”

Müürilehe arvamuslugude sari  
„Visand minu Eestist”

Müürileht annab Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva puhul 
sõna noortele ja avaldab käesoleva aasta vältel nägemusi 
ja mõtteid kaasaegsest Eestist. Kus tahavad laulva revolut-
siooni lapsed oma vabaduse laulu laulda või mida peavad 
reivikultuurist võrsunud noored iseenesestmõistetavaks 
tehnoloogiliseks uuenduseks? Mida arvavad praegused 
elluastujad eestlusest ja mida mõtlevad kodumaast need, 
kes on seitsme maa ja mere taga? Kas valitsus vajaks 
reset’i ja laulupidu refresh’i?! Või vajame hoopis kerget 
värskendust ja pisut uuendusi?

Värskeid arvamusi ja uusi mõtteid ootame käesoleva 
rubriigi raames ka meiliaadressile  
arvamus@muurileht.ee.
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HAAPSALU gRAAfiLiSE diSAini fESTiVAL

1. juunil avati haapsalu kultuurikeskuses ja haapsalu linnaga-
leriis traditsiooniline haapsalu graafilise disaini festival, mille 
raames saab sel aastal näha kahte mahukat ja põnevat graa-
filise disaini näitust.

üheks neist on rahvusvaheline kujundusgraafika konkurss- 
näitus „isikupära/individuality 2013”, mille seekordne teema 
on „robot”. tegemist on graafiliste disainerite vabaloomin- 
guga, mida eksponeeritakse suures plakatiformaadis. osa-
levad graafilised disainerid eestist, lätist, Venemaalt, Valge- 
venest, ukrainast ja inglismaalt. teiseks väljapanekuks on 
konkurss-näitus „eesti kultuuriplakat 2013”, milles eksponee-
ritud tööd on valminud erinevate kultuuriürituste tutvustu-
seks aastatel 2011–2013. Žürii valis tööde seast näitusele 100 
parimat. haapsalu kultuurikeskuses esitletav kultuuriplakati 
kollektsioon jõuab hiljem ka välisriikidesse.

2013. aasta hGdF-i näitused on avatud haapsalu kultuuri-
keskuses ja haapsalu linnagaleriis kolmapäevast pühapäeva-
ni kell 12–18. näitusi saab vaadata kuni 30. juunini.

PäRnU RAHVUSVAHELinE dOKUMEnTAAL- 
JA AnTROPOLOOgiAfiLMidE fESTiVAL

kes otsib Pärnus suvitades intelligentset meelelahutust, siis 
1.–21. juulini toimuv Pärnu filmifestival on eesti kõige oma-
näolisem ja vanim filmifestival, mis leiab aset alates aastast 
1987. armastatud loodusfilmide režissööri mark Soosaare 
kõrval ka lennart meri eestvedamisel alguse saanud festival 
keskendub ühiskonna-, ajaloo- ja ökoloogiateemaliste doku-
mentaalide näitamisele. kultuuripärandi aastast kantuna on 
sel korral fookuses rahvuslik kultuuripärand väga erinevates 
tähendustes ning esimest korda kaasatakse töötubadesse 
ka pisemaid filmihuvilisi. Festivali peamised filmiprogrammid 
on ambitsioonikas „Vaim ja võim” ning „tabud”, mis käsitleb 
inimsuhteid äraspidises võtmes, millest avalikult tavaliselt ei 
räägita. Värvikat filmiprogrammi ja linateostest intrigeeritud 
vestlusi pakub see pisike, aga filmikirest ajendatud ja erakord-
selt hästi koostatud festival kindlasti.
Vaata lisaks: www.chaplin.ee/filmfestival

JUU Jääb

kõik džäss- ja maailmamuusika austajad teavad ilmselt juba 
ammu, et 3.–7. juuli veedavad nad muhus, Saaremaal või 
abrukal, sest just siis täituvad need saared taaskord tulevi-
kumuusika festivali juu jääb helidega. oma kuueteistkümne 
toimumisaasta jooksul nii suvetorme kui kuumavat päikest 
kogenud üritus ei näi väsivat ning rühib oma nimele vastavalt 

uute ideedega tuleviku suunas. Sel aastal üllatab festival ni-
melt 3d-lahendusega, mille abil publik lavale kuvatavat pilti 
oma nutitelefonidega mõjutada saab. lisaks võetakse ette 
järgnevatelgi festivalidel vältav projekt, mille eesmärgiks on 
nõukaaegse tööstuspärandi lammutamine Saare- ja muhu-
maal, et sealne loodus jõudsalt vohada saaks. külastajate 
abiga loodetaksegi iganenud kiviehitistele käed külge panna. 
kõigi nende ettevõtmiste seas jääb ürituse keskpunktiks aga 
endiselt muusika, mis tuleb seekord Fääri saartelt, brasiiliast, 
uSast, rootsist, norrast, Soomest ja muidugi eestist.
Vaata lisaks: www.juujaab.ee

KUUdES AiSTi

lisaks aasta-aastalt üha enam tuure koguvale Flowle, pei-
dab helsingi endas veel teisigi üritusi, mille nimel tasuks ka 
eestlastel paar tundi laevaga üle lahe loksuda. üheks neist 
on eelmisel aastal esmakordselt festivalirindele sööstnud 
kuudes aisti. erinevalt Flowst pigem tumedamapoolse indie, 
roki, pungi, elektroonika ja mitu korda väiksema rahvamassi 
poole kalduv üritus leiab taaskord aset 5.–7. juulil ühe hel-
singi eklektilisema programmi poolest tuntud klubi kuudes 
linja sisehoovis ning pea terves elanto rajoonis. endise in-
dustriaallinnaosa Sörnäineni kunagiste tikuvabrikute, paga-
ritöökodade ja laohoonete atmosfääris luuakse üritus, mille 
line-up’i ehivad teiste hulgas andy Stott, how to dress Well, 
laurel halo, Forest Swords, hexvessel, Savages ja lapalux.
Vaata lisaks: www.kuudesaisti.org

ScHiLLing

6. juulil võtab kilingi-nõmme suveaed endale taaskord õilsa 
ülesande võõrustada üht hubasema atmosfääriga alterna-
tiivfestivali Schilling. tänavu juba seitsmendat korda toimuv 
üritus tervitab taaskord õdusa väikelinnaaura, toredate ini-
meste, männilõhna, mõne sääse ja loomulikult suurepärase 
muusikaga.

Piiri tagant astuvad seekord lavale tumedakõlalise elektroo-
nika ning lauljatar Shannon Funchessi sügava tämbri poolest 
tuntud new Yorgi duo light asylum, psühhedeeliavalang 
mox Valgevenest, kraut-rock’i traditsioone edasi kandev ca-
mera Saksamaalt, melting hearts Soomest ning just another 
Snake cult islandilt.

eesti artistide read sisaldavad sel aastal aga üsna rariteet-
seid ülesastumisi, alustades üle viie aasta taas kontserti and-
va eesti shoegaze’i lipulaeva Pia Frausiga ning lõpetades üsna 
harva lavasid väisava badass Yukiga, kellelt saab Schillingul 
kuulda täiesti uut materjali. eesti artistide seast võib lei-
da veel junk rioti, metro luminali, kurjami ning kollektiivi 

uus energia. neile bändidele lisaks püstitatakse puudevilus-
se veel b-lava, kus saavad sõna üllatusesinejad. Schillingule 
omaselt ei ole ka sel aastal unustatud rõhku panna kvaliteet-
sele toidule, nii et praetud sardell kapsa ja sularasvaga on 
kohe kindlasti välistatud.
Vaata lisaks: www.schilling.ee

SURfiLAAgER

kuigi eestit pole austraaliale omaselt aastaringse päikesega 
õnnistatud, püsib surfikultuur endiselt au sees ka meie ni-
gelas kliimavööndis. elav tõestus sellele on tänavu juba 15. 
sünnipäeva tähistav Surfilaager, mis leiab aset 10.–14. juulil 
Pärnumaal lemmerannas. Surfilaager tervitab imeilusa kesk-
konna ning loodetavasti ka suurepärase suveilmaga nii tõelisi 
surfifanaatikuid kui neid, kes lainetega veel päris sina peal ei 
ole, pakkudes viie päeva jooksul külastajatele surfikoolitusi, 
maailma surfifilmide paremikku ja palju muud. Seda kõike 
kroonib sel aastal Surfilaagri ajaloo kõige vingem muusikute 
nimistu, kust võib leida tallinn music Weekil säranud rang-
leklodsi taanist, funk-muusikat viljeleva the Soul Surfersi 
Venemaalt ning belgia müraroki kollektiivi kapitan korsako-
vi. eesti artistidest astuvad üles tutvustamist mittevajavad 
elephants From neptune, Vaiko eplik & eliit, Sander mölder 
ning paljud teised artistid ja djd.
Vaata lisaks: www.surfilaager.ee

MõiSA KARnEVAL

kui juhtute nägema ühel suvehommikul suuremat sorti rah-
vamassi puhkpilliorkestri saatel mooste järve poole sammu-
mas, siis saab siin tegu olla vaid ühe nähtusega, mil nimeks 
mõisa karneval. oma kahel eelmisel toimumiskorral üht ees-
ti suvefestivalide värvikirevamat programmi näidanud üritus 
vallutab mooste mõisakompleksi taaskord 12. juulil, tuues 
kohale muusikat ja kultuuri, millel haardeulatust uSast bur-
jaatiani, tsirkusest luuleni ning speed rock’ist rahvalauluni. li-
saks on mõisa karnevali meeskond mõelnud töötubade näol 
kõigi nende peale, kel huvi kuramaaži ning trollimiskunsti 
põhitõdede vastu, kuid ette saab võtta ka audiovisuaalseid 
eksirännakuid ajas ja ruumis või külastada väljanäituseid. la-
valaudadele astuvad sel aastal Galvanic elephants, nevesis, 
leslie da bass, Simmaniduo, cleaning Women ja suur hulk 
teisi artiste.

PATAREi KULTUURiTOLM

mida teha, kui keset juuli suveleitsakut tekib tunne, et igavus 
tapab? üks võimalus on jääda koju ja vaadata, milleni igavus 

suvEfEsTIvaLIDE väLIMääRaJa 
Mariliis Mõttus

Suvi on jälle laisalt ukse ette roomanud ning olles läbi häda 
rasked talvekuud üle elanud, tekivad uued dilemmad ehk 
siis millisele festivalile minna ning kust kõik see raha võtta? 
erinevate festivalide hulk, mis muusikale, disainile, teatrile 
või filmile on keskendunud, paneb eesti väiksust arvestades 
silma särama küll. kui lisada sinna veel lähinaabrite vinged et-
tevõtmised, ongi pea kõik suve nädalavahetused sisustatud. 
Võtsime taaskord oma selle suve lemmikfestivalid vaatluse 
alla ning üritasime kogu selles artisti- ja tegevuserägastikus 
otsustamist pisut lihtsamaks teha.

Kersten Kõrge ja Kaarel Valter ülemöödunud aastal Schillingul. Foto: Alver Linnamägi.

Publikurõõm möödunud suvel Flowl. Foto: Renee Altrov.
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sind viia võib. teine võimalus on aga 12.–13. juulil koos teiste 
igavuse käes vaevlevate inimestega Patarei vangla territoo-
riumile siseneda, sest selle hõivab just siis kultuuritolmu fes-
tival, mil seekord alapealkirjaks „igavus liidab, meelelahutus 
lahutab”. kultuuritolm paneb igavusele otsa vaatama ning 
uurib läbi performance’ite, tantsu, filmi, spordi, töötubade ja 
muusika selle võimet ühendada inimesi ning kutsuda esile 
loomingut. Samas viib igavus lõpuks meelelahutuseni, mis 
võib osutuda kokkuvõttes hullemaks kui igavus, tuhmistades 
liigsel tarbimisel sisemist kirkust ja muutes meid passiivseks 
svammiks. kultuuritolm kutsubki üles svammistumist väl-
tima, igavust nautima ning loov olema. igavuse ja meelela-
hutuse puhastustulega aitab kohanduda silme eest kirjuks 
võttev esinejate ja tegevuste nimistu, kus figureerivad teis-
te seas Pelle miljoona, ruxpin, Stanislav tolkachev, niwea, 
chipamong chowdhury ja homeless couture’i laat.
Vaata lisaks: www.kultuuritolm.ee

POSiTiVUS

kui oleks vaja valida üks asi, mille üle lätlaste peale kade 
olla, siis vastaksid ilmselt paljud muusikat au sees pidavad 
inimesed sõnadega Positivus Festival. kuigi ka meil on män-
nid, rannad, toredad inimesed ja palju ägedaid üritusi, ei ole 
meil ikkagi oma Positivust, mis nii suurel hulgal maailma-
nimesid koju kätte tooks. Pealegi ei kisu bryan adamsi ja 
Green day nimed just kõigil eestlastel suurest õnnest pisa-
rat silmanurka. Selle aasta 19.–21. juulil end juba seitsmendat 
korda idüllilise Salacgrīva mändide all sisse seadev Positivus 
lennutab seekord kohale näiteks viimaste aastate ühe edu-
kaima elektropopi bändi the xx-i, islandi post-rock’i hiiglase 
Sigur rósi ja kõrvukriipiva jõulise elektroonika poolest tun-
tud crystal castlesi. Positivusele omaselt seisavad muusika 
kõrval platsis ka kunsti- ja vintage-turg, kinotelk, kus tuuakse 
vaatajateni läti kinomaailma säravamaid pärleid, ning endiselt 
on omal kohal ka meri, kus festivalikuumust jahutada või end 
eelmise aasta porilaviini kordumisel kiiresti puhtaks küürida.
Vaata lisaks: www.positivusfestival.com

ViLJAndi fOLK

millised võiksid olla inuittide, mustlaste ja udmurtide pü-
hade tähistamise kombed? millist muusikat nad kuulavad, 
milliseid tantse nad tantsivad või mida nad söövad? Vastu-
seid neile küsimustele võib oma silmaga näha 25.–28. juulil 
toimuval Viljandi Folgil alapealkirjaga „Püha müristus”, kus 
just erinevate kultuuride peokombed ja pühaderituaalid sel 
aastal käsile võetaksegi. nii moonduvadki lavad üksteise jä-
rel erinevate rahvuste peoplatsideks, kus võib kuulda näi-

teks indiast pärit manganiar Groupi, kel repertuaaris laule 
nii kaamelisõitudest kui krishnast, või saada osa mustlastest 
koosneva puhkpilliorkestri Fanfare Shukari ehedast rumee-
nia külapeo vibe’ist. kel ainuüksi muusikast ei piisa, võib end 
sättida loengutele ja töötubadesse, kus heidetakse pühade-
kommetele sügavam pilk ning valmivad eri rahvuste piduroad. 
„Püha müristus” kirjeldab just seda meeleolu, mis kogu selle 
ühest küljest hapra ja teisest küljest müriseva tantsu ja muu-
sika koosmõjul tekkima peaks.
Vaata lisaks: www.folk.ee

inTSiKURMU MUUSiKAfESTiVAL

kunagise eesti murufestivalide ellukutsuja Plink Plonki lahku-
mine areenilt mõni aasta tagasi ning mitu aastat ustavalt tar-
tu alternatiivskeenet teeninud kink konki sulgemine on vää-
rikana kaotatud lahingud. Õnneks külvab iga kaotus seemne 
järgmisele ettevõtmisele. nii ei pea ka lõuna-eesti sel suvel 
ainult Genialistide klubi ja nälja muusikaprogrammiga piir-
duma ega mõisa karnevaliga lõuna-eesti suve lõppenuks 
kuulutama, sest 2.–3. augustil toimub Põlvas senimaani pea-
miselt laulupidude toimumiskohana kuulsust kogunud intsi-
kurmu laululaval intsikurmu muusikafestival. uue ajastu fes-
tivali kogemustepagasist ja rahvusvahelistest kontaktidest 
välja kasvanud üritus toob traditsioonidest tulvil õhustikku 
nii eesti kui välismaiseid nimesid, alustades kali briisist ja 
State of Zoe’st ning lõpetades uSa hiphopiprodutsendi Fat 
joni, andreya triana (kes on teinud koostööd ka bonobo 
ja Flying lotusega) ning elektroonilise muusika traditsioone 
murdva saksa muusiku jan jelinekiga.
Vaata lisaks: www.kurmu.com

KõUE HELi

mõisa karneval pole ainus üritus, mis mõisate ajaloolistes 
territooriumides suurepärast festivalipotentsiaali näeb. 3. 
augustil toimub ühes eesti vanimas, tallinnast 30-minutilise 
autosõidu kaugusel asuvas ning oma eklektilise sisekujun-
dusega jalustniitvas kõue mõisas juba teist suve järjest rah-
vusvaheline muusikafestival kõue heli. eksperimentaalsete-
le ja elektroonilistele helidele rõhuv üritus erineb teistest 
suvefestivalidest, sest pakub muusikat, mis tallab oma ole-
muselt julgemaid ja otsingulisemaid radu. eelmise aasta esi-
nejate hulgast võis leida näiteks maria minerva, omanäolise 
saksa grupi QWQWi ning teknot, hiphoppi ja elektroonikat 
segava briti artisti ital tek. tänavuaastaselt programmilt ee-
maldatakse saladuskate juuni lõpuks, kuid võib kindel olla, 
et muusikaline elamus ning värsketest ideedest vohav kesk-
kond on ka sel korral garanteeritud.

fLOw

Skandinaavia sfääri üks suve tähtsündmuseid on kindlas-
ti helsingis endise Suvilahti jõujaama territooriumil 7.–11. 
augustil toimuv Flow festival. kui enamik suvefestivale on 
orienteeritud oma ürituse linnast väljaviimisele, siis Flow 
teeb läbi muusika, kunsti, disaini ja kino kummarduse just 
urbanismile. muusikalisi meeli nii indie-roki, souli, kvaliteetse 
klubimuusika, folgi kui paljude teiste žanritega vürtsitavast 
esinejatepagasist võib seekord leida näiteks sellised artistid 
nagu Grimes, the knife, my bloody Valentine, Solange, julia 
holter, moderat ning legendaarse kraftwerki 3d-show.

muu meelelahutuse seas keskendub Flow juba teist aastat 
ühele visuaalsele kunstnikule, kelleks on seekord soome tä-
navakunstnik otto maja, kes võtab festivalil ette 168-ruut-
meetrise teose loomise. Sel aastal saavad kunsti oma panuse 
anda ka kõik külastajad, osaledes 67-aastase berliini kunstni-
ku irmela mensah-Schrammi plaanis värvida üle ja hävitada 
kõik rassistlikud, homofoobsed või antisemitistlikud grafitid, 
postrid ja kleepsud, mis teele ette jäävad. taaskord on kohal 
ka Future Shorts, mis pakub külastajatele dokumentaalfilme 
erinevatel muusikaga seotud teemadel.
Vaata lisaks: www.flowfestival.com

AUgUSTi TAnTSUfESTiVAL

21.–31. augustini toimub tallinnas 14. rahvusvaheline kaasaeg-
setele etenduskunstidele keskendunud augusti tantsuFes-
tival. kuigi festivali nimi osutab tantsule, hõlmab see kaas-
aegseid etenduskunste kõige laiemas tähenduses, põimides 
oma programmi ka sel aastal tantsu- ja teatrietendused, ins-
tallatsioonid, performance’id, filmid, kontserdid jne. augus-
ti tantsuFestivalil pole piiritletud teemat. Vaadatakse siira 
uudishimuga enda ümber ringi ja kutsutakse esinema kunst-
nikke, kellele pakub huvi rääkida poliitikast, kunstist, tööst, 
identiteedist, inimese ja ühiskonna valikutest – kõigest sel-
lest, millest moodustub tänapäevane elu. Festivali on algu-
sest peale iseloomustanud piiride ületamine. ka tänapäeva 
maailmas on kombeks tõmmata piire, ent augusti tantsu-
Festivali eesmärgiks on hüpata ja roomata koos kunstnike-
ga üle nende tehislike moodustiste, et end värskena hoida. 
käesoleva aasta üritused toimuvad peale kanuti Gildi Saali 
ka kumu auditooriumis, teatris no99, Sõpruses, okas-
roosikese lossis ja katusekinos. külalisi on belgiast, uSast, 
Saksamaalt, bulgaariast, horvaatiast ja mujalt.
Vaata lisaks: www.tantsufestival.ee

Akordionistid eelmise aasta Viljandi Folgil. Foto: Kristel Sergo. Esimene Kultuuritolm 2011. aastal. Foto: Alver Linnamägi. Tantsivad Augusti Tantsufestivalil. Foto: Reinout Hiel.

Eelmise aasta Schillingu üle rõõmustab Kaarel Arb. Foto: Martin Oja. Jaan Pehki ja Jarek Kasari etteaste eelmise aasta Kultuuritolmul. Foto: Kristel Sergo. Justin Bieberi kloonid Flow publiku seas. Foto: Renee Altrov.

http://www.kurmu.com
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tundub, et Paidet võib vaikselt eesti manchesteriks nimeta-
da. üksteise järel on sealt tilkunud meie muusikaskeenele 
ans. andur, tehnoloogiline Päike, tiiu kiik ja paljud teised, 
kes eesti alternatiivmuusikas uusi tuuli puhuma on pannud. 
üks Paide rinde esindajaid on aga kali briis, keda passikont-
roll alan oloneni nime all tunneb. mõni aeg tagasi otsustas 
noormees panna live’ide eheduse nimel kokku kali briis ban-
di, mistõttu müürileht alan olonenilt ning tema vastselt bän-
dikaaslaselt ja pikaaegselt vokaaljõult laura junsonilt värs-
ke koostöö, loomingu ja tulevikuplaanide kohta aru pärima 
suunduski. 

Alan, sa oled maininud, et muusika loomine sai sinu pu-
hul alguse pärast seda, kui isa sulle kuueaastasena ki-
tarri kinkis. On teie puhul tegemist autodidaktidega või 
olete muusikat kusagil õppinud?
Alan Olonen: ei. See on null.
Laura Junson: (Alanile) Poistekooris oled laulnud.
A.O.: Seal ka kõrva järgi.
L.J.: ma laulsin ka 12. klassini niimoodi.
A.O.: kõik on minu elus lihtsalt kõrva järgi.
L.J.: aga see on väga hea. See annab sulle väga suure eelise 
nende ees, kes lihtsalt nooti vahivad, sest nad ei oska kõrva 
järgi kuulata. minu jaoks on väga paljud asjad lihtsamad, mida 
teised kuulamisega harjutama peavad. meloodiajupid jäävad 
kiiresti meelde. ma läksin pärast keskkooli ellerisse ja hak-
kasin ka põhimõtteliselt nullist peale. nüüd olen ma Viljandis 
kolmandal kursusel ja saan juba asjadest aru. (Naerab) aga 
ma olen käinud laulustuudios ja laulnud ikka nii kaua, kui ma 
mäletan. juba esimesest klassist saati. kuna mu perekonnas 
pole peale minu ühtegi muusikut, siis keegi mind muusika-
kooli ei pannud ja ise ma ka selle peale ei tulnud. 
A.O.: ma ei väsi ära kiitmast oma isa, kes juba väiksest peast 
mulle muusikat lasi. ta oskas mind muusikat nautima ja olulisi 
asju kuulama panna. mina pean seda kõige suuremaks mõju- 
tajaks. lisaks see, et ta mulle kitarri ostis ja õpetas nii palju, 
kui oskas. ta oskas muidugi ainult duure mängida, aga sellegi-
poolest oli sellest palju kasu, sest nendest duuridest hakka-
singi kõrva järgi lugusid kokku panema.
L.J.: ma õppisin venna järgi. ta tõi mulle kitarri ja näitas mul-
le kolme akordi.

Kali Briisi Facebooki lehelt võib lugeda, et sügisel on 
sult uut plaati oodata. Kas see plaat valmib üksinda või 
koos bändiga?
A.O.: See valmib üksinda. ma loodan, et inimesed ei oota, et 
see album on bändiga tehtud, sest bändiga tahan ma kunagi 
midagi veel hullemat teha. 
L.J.: aga ei välista, et selle plaadi esitlus võib tulla bändiga.
A.O.: See on loomulik. kõik läheb, jah, edasi. Seda plaati hak- 
kasin ma lihtsalt juba juulis tegema ehk siis ajal, kui bänd veel 
päriselt kooski polnud. materjal sai kokku enam-vähem sel-
leks ajaks, kui me bändiga tegutsema hakkasime. kui ma sel-
le plaadi kokku sain, siis tundsin, et järgmist albumit kindlasti 
praegu rohkem üksinda teha ei viitsi. esimest korda tuli selli-
ne üksik tunne, sest juba oli bändimaitse suus.

 
Kui „Moon Ghosti” kohta oled sa öelnud, et see on ult-
ra-elektrooniline, siis kuhu kavatsed liikuda oma uue 
albumiga? 
A.O.: igale poole. See ongi selline plaat, et ma isegi natuke 
kardan, mis inimesed pärast selle ilmumist mõtlevad. Plaat 
algab country-laadse muusikaga, mingil hetkel läheb blues 
rock’i peale, siis tuleb väheviisi elektroonikat juurde ja lõp-
peb elektrist päris särisedes. ma lihtsalt tundsin, et ma tahan 
sellise plaadi teha ja inimestele natukene märku anda, et ma 
ei ole sellel plaadil ega mitte kunagi olnud mingi arvutitüüp. 
mul võib-olla tekkiski selle plaadiga ängistus ja enesetões-
tusvajadus, et inimesed mõtlevad, et ma teen neid lugusid 
puhtalt arvutiprogrammidega, sest kui sa tavalised pillid 
väga teravaks, kvaliteetseks ja ilusaks keerad ning asja hästi 
täpseks teed, siis läheb kõik nii tehislikuks, et jätabki arvu-
ti mulje. neid, kes arvutiga muusikat oskavad teha, on nii 
palju. tahakski kuidagi nende teiste inimeste seast natuke 
välja paista. Sel plaadil olen kõike proovinud. on ainult na-
turaalinstrumentidega lugusid, elektroonilisi klahvpille, aga 
ka sämplimist. iseenesest üritan juba plaati ette ära kaitsta, 
kuigi see pole veel välja tulnud. olen lihtsalt kindel, et inime-
sed ootavad alati mingit ühtset teemat, aga minu ühtsus sel-
lel plaadil ongi see, et selle muusika on teinud üks inimene. 
enda kaitseks mõtlesingi algul antud plaadi motoks, et need 
inimesed, kellel on raske raamides olla, peaksid sealt välja 
astuma. tänapäev on liikunud sinna, et inimesed on nii eba-
püsivad, et nad ei viitsi isegi osasid filme lõpuni vaadata. ma 

INTERvJuu: EvoLuTsIooN  
kaLI bRIIsI MooDI
Küsis Mariliis Mõttus 

olen hea peegelpilt tänapäeva ühiskonnast – selline laiali... 
kuigi sellel plaadil on ikkagi ülesehitus. See räägib mingit lugu 
ja on väga läbimõeldud. räägin sellest plaadist niivõrd palju, 
sest see on mul natuke juba ajud välja imenud. kui mul teiste 
plaatidega tulid kõik asjad ühekorraga välja, siis selle plaadi 
puhul oli esimene kord, kus mu pedantsus juba üle peksis. 
kuid lisaks oli selle plaadiga veel selline seiklus, et me tegime 
master’it vist mingi üheksa korda ümber. mul olid peaaegu 
tervel plaadil üksikud instrumendid vastasfaasis, mis tähen-
dab, et mingi pill kaob monos lihtsalt ära. mina ise selle peale 
ei tulnud ja seda ei kuulnud. Siis oligi selline tore üllatus, et 
ma pidin terve plaaditäie valmis materjali lihtsalt uuesti ra-
dadeks lahti kiskuma ja kõik uuesti kokku miksima. See võib 
tunduda tühise asjana, aga tegelikult on see umbes sama 
hea, kui sa oled maja valmis ehitanud ja keegi ütleb, et sul on 
vundamendis midagi valesti, ning sa pead terve maja maha 
kiskuma. umbes selline tunne oli, aga ma võtsin ennast kok-
ku ja tegin asja ära. mõni lugu tuli sellepärast võib-olla isegi 
veel parem. 
L.J.: no arvestades seda, milline saundipede sa oled, siis ma 
ei kujuta ettegi, kui kaua see sul aega võttis. 
A.O.: Praegu on master juba valmis. nüüd tahan ma lihtsalt 
hästi rahulikult läbi mõelda, et kõik oleks teistsugune kui eel-
misel plaadil. kõik videod ja asjad. ma ei imesta, kui läheb 
oktoobri- või novembrikuuni. See on esimene plaat, mille 
puhul ma ei taha absoluutselt kiirustada. 

„See, mis plaadile jõuab, on alati pisike osa sellest, mis päriselt artisti peas toimub. 
Ma ei jõua ära oodata, et saaks juba mingeid uusi asju proovida.”

Alan, oled varem öelnud, et su suhted lavaga ei ole just 
kõige paremad. Kuidas sa end nüüd laval tunned, kui 
bänd taga on?
A.O.: Seda kindlasti, et bänd annab juurde. Palju julgem tun-
ne on, aga võib-olla olen lihtsalt ise ka vanemaks saanud. kui 
ma esinema hakkasin, olin alles puberteedipoiss. oli rohkem 
jõudu ülemõtlemiseks, aga praegu lihtsalt ei viitsi enam. na-
tukene kõhus keerab ikka, kui lavale lähed, aga nii on vist igal 
inimesel.
L.J.: bändiga on ilmselt see ka lihtsam, et kui salmid vahetus-
se peaksid minema või refrään varem tuleb, siis saab bänd 
kohe asjal otsast kinni võtta ja lugu ei jää seisma. kui aga back-
track’iga teha, siis peadki esitama seda täpselt nii, nagu see 
backtrack’i pealt tuleb. 
A.O.: Võib-olla üks faktor, mille pärast ma kohe üldse lavale 
ei tahtnud minna, oli see, et kui sa üksi või kahekesi laval oled, 
siis on terve tähelepanu sinu peal. Praegu on kõik ilusti laiali 
jaotunud. 
L.J.: kõigil on võrdselt tähelepanu. me ikka üllatavalt häs-
ti klapime. Seda alati sada protsenti pole, et kui bänd saab 
kokku, siis kõik klapivad omavahel, aga meil on selline hea 
punt koos.

Kust tuli otsus, et peaks nüüd endale bändi selja taha 
võtma? Kuidas sinu ja bändi teed üldse ristusid?
A.O.: laurat tean ma juba mingi neli-viis aastat.

Foto: Renee Altrov



: 9

M
U

U
SIK

A

L.J.: ma isegi mäletan, et see võis olla myspace’i kaudu. alan 
kuulas minu muusikat ja ütles: „kuule, mul on mingi lugu, sinu 
hääl sobiks sinna peale.” kuskilt eri linnadest siis lindistasime 
arvutimikriga asja ära ja panime mingi loo kokku. arvesta-
des seda, kui palju lugusid alan toodab ja tol ajal tootis, siis 
oli meil ikka juba kava koos. oli hea mind oma närvisoleku 
kõrval sinna lavale panna. (Naerab)
A.O.: ma mõtlengi, et kui laurat poleks laval olnud, siis ma 
ei tea, kas ma üldse esinemispakkumisi vastu oleksin võt-
nud. See oli sellel ajal ainuke asi, mis mul närvi alla tõmbas. 
Sealt kõik algaski. isegi kui me lauraga kahekesi esinesime, 
piinas mind tunne, et ma olen kogu aeg pillidega lood sisse 
mänginud ja vaeva näinud, aga lõpuks lähen ma lavale ikka 
nagu mingi karaokelaulja. See tundus endale kuiv ja oli nagu 

inimeste petmine. laura kaudu sain ka teiste 
poistega tuttavaks.
L.J.: (Alanile) alguses tegime ju sinu tuttava- 
tega.
A.O.: aga laura sõbrad olid ikkagi päris pilli-
mehed. inimesed on lihtsalt juba ise nii kaua 
muusika sees olnud, pluss nende teadmised 
on läbi lae. See protsess käis eriti hõlpsalt. 
mina kui inimene, kes nooti üldse ei tea – pii-
sas lihtsalt sellest, et ma näitasin asju või nad 
ise kuulasid ja sai juba asjad jooksma. 
L.J.: me kõik, välja arvatud alan, oleme Vil-
jandi kultuuriakadeemiast. erko niit on lõpe-
tanud, tõnu tubli veel õpib ja kaarel kuusk 
on minu kursavend. mina õpin džässlaulu ja 
teised on ka kõik džässmuusika osakonna tu-
dengid. Seda koosmängu on meil enne tohu- 
tult palju olnud, mis räägib ka selle bändi ka-
suks. kui inimesed alles saavad kokku, siis on 
tõenäosus väiksem, et see asi ka toimib.
A.O.: See tuli ka kindlasti kasuks, et me ürita-
sime juba eelmisel aastal korra selle bändiga 
kokku tulla, aga siis kadusid pakkumised ära. 
nüüd, kui asja uuesti käsile võtsime, oli kõigil 
mingi mälestus olemas.
L.J.: Põhiline on, et kõigile meeldib see muu-
sika. bändiliikmetest polnud kellelgi suhtumist, 
et tuleme siia tööd tegema. kõik olid sada prot- 
senti asjas sees.
A.O.: Sellepärast ma üldse julgengi rääkida, et 
ma tahaksin selle bändiga kunagi plaadi teha, 
sest nad ei tee seda lihtsalt töö pärast.
L.J.: kuskil juunis või juulis võiks bändiga paar 
demo teha.
A.O.: jah. mul on lihtsalt nii palju lugusid, mis 
on valmis mõeldud, aga mis pole kuhugi jõud-
nud. See, mis plaadile jõuab, on alati pisike 
osa sellest, mis päriselt artisti peas toimub. 
ma ei jõua ära oodata, et saaks juba mingeid 
uusi asju proovida. mõnes mõttes on artist 
lahe olla – kogu aeg on mingisugused huvita-
vad mõtted ja see paneb sind elama. Samas 
on see ka needus, mis lihtsalt ei lase vahepeal 
olla. ma olen varem ikka mõelnud, et ma nüüd 

mõni aeg ei tee plaati ja puhkan natuke, aga see on võimatu. 
mul on kahju, kui inimesed võtavad seda niimoodi, et neil 
saab kauss täis, aga ma tajun ise ära, kui mingi asi end am-
mendama hakkab. näiteks „moon Ghosti” puhul ma tund-
sin, et selle puhta elektroonikaga on kõik ja see ei anna mulle 
enam midagi. Sellega ma end kaitsengi, et ma teen kogu aeg 
midagi uut – mis sellest, et ma asju nii tihedalt välja olen and-
nud. kui võtta näiteks eP-d „breakfast” ja „headshot”, siis 
need olid ju üldse räpp. „homewrecker” ja „moon Ghost” 
on jälle elektroonika või indie pop. nüüd tuleb jälle hoopis 
midagi uut. ma usun, et kui tulevikus bändiga plaat tuleb, siis 
on see ka midagi hoopis teistsugust. 
L.J.: esimeses proovis hakkas mingisugune jant peale nende 
saundidega. Selgus tõehetk, kas see muusika üldse toimib 
bändiga. aga mida proov edasi, seda rohkem hakkas alan 
painduma, et jajaa, võib küll nii panna. nüüd on sellest muu-
sikast saanud juba mitte ühe, vaid viie inimese looming. iga-
üks on pannud sinna tükikese endast. 
A.O.: Sellepärast on see bänditegemine minule ka huvitav, 
sest mu vanad lood saavad uue hingamise. mis mind muu-
sikategemise juures masendab, on see, et mul on tegelikult 
väga palju lugusid igal pool ripakil, aga inimesed ei tea nen-
dest. Siin lööb välja ka mu praktilisus, et kõigest, mida teen, 
peab mingi üldine kasu olema. Sellepärast mul ongi kahju, 
et raul Saaremetsa välja antud eP-dest „ilge ulme” ja „das 
bing” ei tea inimesed midagi. mõni teab mind alles alates 

„moon Ghostist”. mõni ei tea näiteks sedagi, et ma räppi 
olen teinud. ja nii ongi, et sa toodad lihtsalt kogu aeg uut 
peale. ma lihtsalt kardan ette, et äkki saavad ükskord mõt-
ted otsa või ring peale. ma ei suuda ühtegi asja kaks kor-
da teha. Võib-olla teen ma lõpuks üldse midagi taolist, nagu 
arvo Pärt teeb.
L.J.: tintinnabulit. (Naerab)
A.O.: jah, tintinnabulit. See ei ole kusjuures välistatud. mul 
on hea meel nende muusikute üle, kellel tuleb torust kogu 
aeg sarnast muusikat, kellel on veel kuulajaskond ja nad ongi 
õnnelikud.
L.J.: ega see kõikide muusikute puhul nii ei ole. kindlasti on 
mingid mõõnaperioodid.
A.O.: minu puhul ongi see asi, et ma olen enda muusika suh-
tes eriti kriitiline ja muidugi teiste oma suhtes ka. ma arvan, 
et ma olen sadu lugusid ära kustutanud. lugusid, mille ma 
olen täiesti lõpuni valmis teinud, isegi vokaalid peale laulnud. 
mul on lihtsalt selline kiiks, et kui ma kuulan oma loo ära, 
lähen korraks välja suitsu tegema ja kui pärast selle loo kuu-
lamist hakkab mind hoopis mingi teine sarnane enda lugu 
kummitama või üldse mõni kuulus lugu kelleltki teiselt, siis 
see läheb prügikasti.

Oled ühes varasemas intervjuus maininud, et tegid ku-
nagi Paide sõpradega nu metal bändi. Kas Kali Briisilt 
võib tulevikus ka midagi taolist oodata?
A.O.: ma ei tea, kas just päris metal’it. minule meeldis me-
tal’it teha siis, kui ma olin vihane teismeline. mingil hetkel 
said kõik kurjad vaimud välja aetud ja alles jäid vaid sarkasm 
ja näpuotsatäis melanhooliat ning pessimismi, mis segunesid 
hiljem omakorda lihtsuse ja naiivsusega. rääkides sarkas-
mist, siis ma väga loodan, et inimesed ei hakka uuelt albu- 
milt mingisuguseid asju välja lugema. ühe loo nimi on näi-
teks „mean lady”. et keegi ei hakkaks seda endaga seos-
tama, et mida värki, kas alan tegi nüüd minust laulu või? ei, 
see on lihtsalt kibestumus mingi üldise paratamatuse ees, et 
paljud inimesed ei oska üksteisega arvestada. Pealegi, naisi 
armastan ma väga. mind lihtsalt käivitavad negatiivsed mõt-
ted, kuna nendega kaasnevad tavaliselt ka kõige tugevamad 
emotsioonid.
L.J.: See on lihtsalt eestlasele kõige omasem.
A.O.: See on see, mis mind kõige rohkem käima tõmbab. 
täiesti muretud lood tulevad harvemini. üldiselt otsin ma 
ainest negatiivsetest emotsioonidest. ma mõtlesin isegi, et 
ma tänan uue plaadi lõpus neid inimesi, kellele ma ei meeldi. 
lihtsalt see mahategemine ja allasurumine on see, mis paneb 
kõige hullemini rabelema. kui ma aus olen, siis ma isegi ot-
sin vahel meelega selliseid olukordi, kus saaks natuke riivata. 
ma ei väldi neid üldse, sest ma tean, et siis muutuksin ma 
täiesti tuimaks tükiks. on ka mingid emotsioonid, mis on  
jäänud välja elamata. enamikus oma lugudes elangi ma neid 
nii-öelda kibestumusemotsioone tagantjärele läbi, et rahul-
olu kätte saada. ma tunnen, et ma olen selle läbi paremaks 
inimeseks saanud. 
L.J.: läbi muusika on end ikka palju lihtsam väljendada, kui 
hakata näiteks blogi kirjutama või kellelegi seletama, miks 
see asi nii on. Sa lihtsalt kirjutad loo ja kes saab sellest aru, 
see saab, ja kes ei saa, ei peagi võib-olla saama. Selles mõttes 
on muusika väga lahe suhtlusviis.
A.O.: Sellel plaadil on melanhoolsed noodid võib-olla isegi 
natuke ülekaalus, aga ma ei usu, et see halb on. isegi kui ma 
olen negatiivne, olen ma särtsakalt negatiivne. 

Lugesin Bandcampist, et „Moon Ghost” on pühendatud 
paranormaalsetele nähtustele. Mis suhe sul selle temaa-
tikaga on?
A.O.: mulle meeldib kõik, mis ei ole loogiline ja normaalne. 
igasugused nähtused. kas just nüüd ufod, aga pigem vaimud. 
ma olen seejuures muidugi ikka jalgadega väga maa peal, aga 
mulle meeldib selliseid asju kas või natuke uskuda. See toob 
minu ellu müstikat. kui ma hakkan niimoodi mõtlema, et kõik 
ongi ainult füüsikaseadused ja elemendid mendelejevi tabe-
lis, siis tundubki, et elus on ainult söömine, magamine ja vet-
sus käimine. Seetõttu meeldib mulle vahepeal vaimusaateid 
või ulme- ja õudusfilme vaadata. kõige rohkem naudingi ma 
seda, kui satun näiteks sõpradega vaimude teemale ja inime-
sed räägivad omavahel oma kogemustest. See on hetk, kus 
minnakse tavaelust eemale. See on nii kurnav, kui inimesed 
räägivad kogu aeg ainult sellest, mitu kõrgharidust neil on 
ja kuidas ikka tööd rügatakse. mul on sellistel hetkedel alati 
tunne, et ma lähen koju ära. 

Mõned aastad tagasi ilmusid Kali Briisil EP-d koostöös 
Ki En Ra ja Hommikuga, kes on mõlemad samuti Pai-

dest pärit. Kuidas tulevikus nende kodukandi kollabo-
ratsioonidega lood on?
A.O.: mul on kaks võimalust: kas niimoodi, et keegi laulab ja 
mina teen tausta, või nii, et keegi teine teeb tausta ja mina 
ainult laulan. mulle ei meeldi kunagi enda tasemel muusikuga 
ideeprotsessi jagada. kui ma kunagi bändiga plaati hakkan te-
gema, siis on see loomeprotsess ilmselt selline, et me koos 
anname minu ideedele kuju või lükkame käiku üldse mõne 
teise bändiliikme loo, kuid kindlasti ei meeldiks mulle toimi-
da nii, et rebime minu ideed nii ribadeks, et ma sealt oma 
loomingut hiljem ära ei tunne.
L.J.: ma arvan, et see on sul pigem maitse asi.
A.O.: kui ma kellegagi koos muusikat teen ja see keegi teine 
on hoopis teistsuguse nägemusega, siis on tunne, et see pole 
enam minu lugu. mind väga piinab see, et minult on kaks-kolm 
korda remikse küsitud, aga need pole mitte kunagi käiku läi-
nud, sest kui inimesed need kätte saavad, siis nad ütlevad, 
et see ei ole nende jaoks remiks. ma olen võtnud nende loo 
ja sellest enda nägemuse teinud, aga lõpuks meenutab see 
originaali väga vähe. Sellest hetkest ma hakkasingi mõtlema, 
et kui mul remiksidega välja ei tule, siis kuidas ma saan teise 
artistiga kahe peale muusikat teha. kui minule keegi remiksi 
teeks ja see minu lugu ei meenutaks, siis oleks mul pigem 
hea meel. Siis ei teki seda tunnet, et keegi minu rasva peal 
sõidab. igaüks oskab sämplerit kasutada või lihtsalt minu ra-
dasid segamini peksta. minul olekski just huvitav. Saan loo 
kätte ja vaatan, kuidas tema minu lugu nägi. 
L.J.: Sa oledki jube kriitiline. See on ime praegu, et need viis 
inimest saavad laval koos olla ja see on okei.
A.O.: ma tunnen, et kui ma liiga salliv oleksin, siis lihtsalt asjad 
ei töötaks. ma kaoksin oma muusikaga mingisse halli massi 
ära ja ei tunneks, et sellel on mingi mõte. miks ma selle bändi 
puhul ei karda? Sest kui see plaat kunagi välja tuleb, siis tu-
lebki kali briis bandi plaat, mitte lihtsalt kali briisi nime alt. 
kui ma ainult enda nime alt teen, siis ma tunnen, et see on 
minu muusika. „headshoti” puhul oli kõik väga selge – biidid 
olid ki en ra omad ja laul minu oma. eP-l „breakfast” koos 
hommikuga oli aga minu biite ka. näiteks „Goodnight” on 
terves ulatuses minu lugu ja see on lugu, mille üle ma uhke 
olen. See kuidagi räägib minuga ja sellega tuli minust nii eht-
ne emotsioon välja, et iga kord kui ma seda kuulan, tekib 
see emotsioon uuesti. ja siis oligi kahju, kui keegi ükskord 
ütles, et see hommik teeb nii hullu biiti, et kas sellest samast 
loost instrumentaali pole. Peale seda jäigi mul tikk sisse, et 
kas tõesti inimesed mõtlesid, et ma ainult laulsin tervel plaa-
dil, kuigi tegelikult olid biidid enam-vähem pooleks. See teeb 
ettevaatlikumaks. teistest lugudest oli mul suva, aga „Good-
night” oli mulle endale nii armas lugu. 

Kus teid suvel esinemas võib näha?
A.O.: Surfilaagris, mis on väga lahe, sest mulle endale meel-
dib see üritus. 2. augustil ka Põlvas intsikurmu muusikafes-
tivalil. Praegu on iga kuu üks esinemine, mis on eesti kohta 
normaalne. mulle ei meeldiks end ise ka liiga palju korrata. 
eestile saab ju nii kähku ring peale tehtud, et ei ole mõtet sel-
lega üle panna.
L.J.: ei tea midagi. ma olen siin juba neli aastat samu lugusid 
laulnud. (Naerab)

Kali briis

žanr: elektroonika, electro, electro-funk, indie, pop

diskograafia: „das Bing” EP (Umblu)
„ilge ulme” EP (Umblu)
„Breakfast” EP / „Headshot” EP koostöös Hommiku ja  
Ki En Ra’ga (Onesense)
„Homewrecker” lP (Umblu)
„The Moon Ghost” lP (Eesti Pops)

Live-koosseis: alan Olonen (bass, vokaal)
laura junson (klahvid, vokaal)
Kaarel Kuusk (klahvid)
Erko niit (kitarr)
Tõnu Tubli (trummid)

Koduleht: soundcloud.com/kalibriis
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Deerhunter – Monomania
(4ad, 2013)

kuulas: mariliis mõttus

tundub, et mitte ükski asi, mille deerhunteri ninamees brad-
ford cox ette võtab, ei jää puutumata veidrast geniaalsu-
sest. olgu see siis „monomania” nimiloo esmaesitlus jimmy 
Falloni saates, kus cox kunstvere ja sidemetega puuduva 
sõrme efekti oli loonud, viidates sellega oma isale, kes eel-
misel õhtul saeõnnetuses reaalselt paarist sõrmest ilma oli 
jäänud. Või siis kontserdid, kus ta tütarlapselikes kleitides la-
vale on astunud.

coxi julgus normaalsuse piiridest võimalikult kaugele hoida 
ning oskus paralleelselt nii imeilusaid kui robustseid rokilu-
gusid kirjutada ongi see, mis deerhunteri iga uut plaati ping-
salt ootama paneb. „monomanial” on bänd siiski pea täie-
likult oma shoegaze’imist soodustavast unenäolisusest lahti 
öelnud, mida varasematel plaatidel kuulajale laviinidena on 
jagatud. Siit ei leia enam seda albumi „microcastle” loo „twi-
light at carbon lake” happena söövitavat ilu või „halcyon 
digestil” kõlanud „earthquake’i” paranoilist laiskust. on hoo-
pis suurel hulgal toorest garaažirokki, rohkem hoogu ja vä-
hem melanhoolianoote. just sellest viimasest deerhunterile 
omasest küljest paneb „monomania” vast kõige enam puu-
dust tundma, kuid siiski suudab bänd tolle sigarettide, alko-
holi, nahktagide ja higiste kontsertide suuna kuulmetorudele 
pea sama mesiseks muuta kui too üliunelev deerhunter. eriti 
sellistes lugudes nagu „neon junkyard” ja „leather jacket ii”.  
lisaks pole cox just kõige kergema elusaatusega mees ning 
kogu selle näiliselt positiivsematel radadel seikleva muusika 
koore all peidab end endiselt psüühikahäireid ja elult saadud 
lakse lahkav lüürika. korraks antakse heliloojatüür üle bändi 
kitarristile lockett Pundtile, kes on tuntud ka oma soolo- 
projekti lotus Plaza poolest. Pundt tegi juba „halcyon di-
gestil” maheda indie pop looga „desire lines” vaat et plaadi 
ühe säravaima etteaste. „monomanial” jätkab mees sarnast 
rada looga „the missing”, mis coxi käredama materjali kõr-
val plaadi hetkeks hoopis pehmemasse keskkonda asetab. 
monomaania pole selle plaadi puhul igatahes välistatud.

Multiphonic Rodent –  
Civilisation EP
(2013)

kuulas: mariliis mõttus

osa multiinstrumentalisti erki hõbe sooloprojekti multi- 
phonic rodent uuest ePst „civilisation” on mehe enda sõnul 
valminud orgaanilistes farmides tsivilisatsiooni eirates. lääne 
tsivilisatsioon ongi selle plaadi kontseptsiooni keskpunktiks. 
keskpunktiks, mida hõbe kirjeldab ise kui keskkonda „kus 
elu on neetud ja maailm hukas”. Sellest hoolimata ei tervita 
meid plaadi nimilugu kuulama asudes peale fraasi „mulle ei 
meeldi tsivilisatsioon” ei morbiidne või halav saund, kujut-
luspilt musta tossu eritavatest korstnatest ega antidepres-
sandipurki tühjendavatest karjäärisõltlastest. oleks hoopis 
justkui keskaegne lossiläbu, kus soundtrack’iks ketramas ajale 
omane helge kitarrinäppimine ja flöödihelid, millest peatselt 
aga mudase vokaali ning indie-roki kitarridega üle sõidetak-
se. Seesama drastiline üleminek vajutab korraks küll adre-
naliinipedaalile, aga detaile ja jõudu, mis terveks looks tähe-
lepanu endasse suudaksid imeda ning kakskümmend korda 
järjest uuesti play’d vajutama kutsuksid, siit esile ei kerki. 
hõbe palju mõjuvam poolus avaldub aga loos „elu teravad 
maitsed”, mis endas sügava hauakaevaja vokaali, kajaefekti 
ning hüpleva ja veniva meloodiavahetuste kooslusega huvi-
tava kombinatsiooni moodustab. lisaks veel loo „happiness 
is Within You” intro, mis hiljem küll mulle isiklikult kergelt 
vastumeelse džässiliku suuna võtab. kõrv see-eest nõuaks 
kas või seitse minutit järjest just neid esimesi takte. Säravai-
maks esituseks kujuneb plaadil aga kindlasti „Winter Song”, 
millest hõbe oreli, sündi ja perkussiooni abiga eepilise kul-
minatsiooniga teose vormib. 

ilmselgelt on tegu intelligentse ja mitmekülgse plaadiga, aga 
kohati kipub see mitmekülgsus enda vastu töötama. tule-
museks on see, et kui ühte viisi armastama hakkad, jõuab 
sellele juba loo teine, mitte nii väga imponeeriv poolus sisse 
sõita. nii ma siin siis ketran juba mitmendat korda mõne loo 
esimest kolmekümmet sekundit.

Foto: Mattias Tammet

dj-ankeet

Muusikarubriigile keerab volüümi juurde: 

dj mowka

Graafiline disainer martin Veisman dj-nimega mowka on nel-
japäev with lazersi ja möödunud kolme aasta eka pidude 
üks peakorraldajatest. ingrid kohtla, endine kolleeg ja sõb-
ranna mtV eesti aegadest, iseloomustab martinit järgmiste 
sõnadega: „disainerina oskab ta märke ja sümboleid kodee-
rida ja dekodeerida. martin on tugev stilist, kes viitsib enne 
kõigest liigsest puhastatud malevitši ruuduga lajatamist ava-
da miljon esoteerilist viidet ja lapata läbi terve teatud märgi-
süsteemi ajaloo, mistõttu võib talle vabalt mõne eriti spetsi 
skeenepeo plagu kujundamise usaldada ja virna vastavat lek-
tüüri laenata. tänavatundlik fashionista-dna võimaldas tal 
kanda nii neoonroosasid kintspükse, vanaisa-kardigane kui 
(vist Vilniuse kirbukalt soetatud) ray-bani Wayfareri päik-
seprillide koopiat vähemalt aasta enne keskmiselt püüdlikku 
hipsterit ja viimati nägin teda päris veenva 50ndate Pariisi 
vasakkalda intellektuaali jäljendava cappuccino-kiddo kehas-
tuses. Samas on ta vaieldamatu esteediloomuse pärisosaks 
hoopis maksiim „terves kehas terve vaim” – vahetult pärast 
mitmetunnist dj-maratoni võib ta vähemalt sama kestuse-
ga jooksudistantsi läbida ja on minu teada lisaks proosalisele 
jalg- ja korvpallile käsi ka, khm, saalihokis. ühtlasi on tege-
mist eriti pingevaba ja muheda tüübiga, mistõttu ta suutis su-
helda võluva kergusega ka šovinismist ja staarikultusest pu-
retud leedu kolleegidega. nendega vesteldes kasutasin ma 
tema puhul alati rõhutatult igamehelikku tiitlit „our kid” – 
noh, nagu vennad Gallagherid teineteist tögavalt kutsuvad.”
 
DJ-debüüt: 2002. aasta aprillis tartu vanas pommivarjendis 
peol Varjend 2000 koos dj Studiousi ja methodikuga. alus-
tasin plaadimängimist drum and bass’i ja jungle’i vallas, init-
siaatoriks esimese vinüüli ost 2002. aasta alguses, milleks oli 
roni Size’i eP „in the mode”. Soetasin selle tartu ülikooli 
vastas olevast cosmosest.
 Muusikas oluline: eelkõige energia ja vibe, mida lugu suudab 
edasi anda. meeldib mängida erinevaid stiile, sellest tulene-
valt on valik eklektiline. Põhiline on see, et saaks tantsida.
Muusikas ebaoluline: Žanrimääratlus, viimasel ajal soovitak-
se iga päev mõnda stiilihübriidi välja mõelda, ise vaatlen seda 
kõike rahulikult ja muigega.

Mida mängin: kooslus hetkel kummitavatest lugudest ja va-
nadest klassikutest, oma osa on alati ka publikul, kellaajal ja 
kohal, kus mängin. minu setist võib leida lugusid viimase 40 
aasta new Yorgi hausi, big beat’i, bristoli bassi ja ka popmuu-
sika hulgast.
Mida ei mängi: Paljud lood ja plaadid on eriti head just ko-
dus või tänaval klappidest kuulamiseks, need jätan koju (näi-
teks klassikaline muusika või big black).
Eredamad mängumälestused: tartu triple jumpi peod, näi-
teks pidu vanas klubis illusioon, kus teisel korrusel võimendi 
kella kahe ajal üle kuumenes ja muusika täismajale vait jäi. 
lahenduseks tõime koos martin Voltriga minu juurest tol-
muimeja, mis macGayveri teibiga võimu külge sai ühenda-
tud, ja pidu läks edasi. Viimaste aastate eredaimad peod on 
seotud kooslusega neljapäev with lazers tartus klubis maa-
ilm, kus oleme suutnud tekitada sellise õhkkonna, et piduli-
sed jätavad tantsuplatsile enamasti viimsegi higipiisa. Samuti 
erki moeshow aftekas 2011. aastal, mis oli esimene pidu 
peale renoveeritud kino Sõprus avamist, kus setup oli sel-
line, et mängisime tajoga plaate pika laua taga, olime näod 
vastamisi ja üritasime iga looga üksteist ja publikut rohkem 
käima tõmmata. lõpuks käisime ka ise kordamööda tant-
suplatsil tantsimas. neid lugusid võibki rääkima jääda, sest 
minu jaoks on iga peo juures olnud omad eredad hetked kas 
mõne hea muusikapala või ennast nautiva tantsija näol.
Tehnilist: olen see mees, kes ei suuda mängida muusikat 
peol läbi arvuti, seega on plaadikotis cd-d ja vinüülid. mulle 
meeldib muusikat peole tassida, see on selle ameti juures 
kuidagi tore ja häiriv üheaegselt. kõrvaklapid saksa firmalt 
mb Quart.
Nõuanne: Puldi taga ei tasu kanaleid üle keerata.
Viis klassikut:
808 trummimasin, Full cycle records, must maika, the 
Prodigy ja kadunud kõrvaklappide üleminek.
Viis hetkekummitajat:
84 king Street „rio”
daft Punk „digital love”
Shh001 „Gravel Flashback”
isaac tichauer „this is trouble”
mowka „kataloogi mix #6”

Lõppsõna: tänaksin siinkohal inimesi, kes on minu muusi-
kalisel teekonnal tähtsat rolli mänginud. respekt, sõbrad: 
tripsu, Studious, roll, ingrid kohtla, madis & tajo, Valter. 
kohtume tantsuplatsil.



: 11

M
U

U
SIK

A

Uku Kuut – Estonian Funk
(big tree Studios, 2012)

kuulas: helen tammemäe

eurovisiooni finaalõhtul kell kümme vajutan algava freakshow 
telekapuldi punasest nupust kinni ja mõtlen, et see on küll 
viimane asi, mille seltsis ma oma laupäevaõhtut veeta kavat-
sen. eesti lauluga võiks minu poolest see asi piirdudagi. li-
bistan uku kuudi „estonian Funki” plaadimängijasse, keeran 
kõlarist bassi juurde ja lasen umblu prelüüdil „angel” end 
hellalt kaasa haarata. juba möödunud aasta septembris uku 
plaadifirma big tree Studios alt üsna ootamatult ja ilma suu-
rema kärata ilmunud kogumik big tree stuudios valminud 
lugude remiksidega kätkeb minu jaoks seda visiooni eestist, 
mida mina oma kodumaas rohkem näha tahaksin – kavalat 
enesekindlust ja iseenesestmõistetavalt iseteadlikku funk’i. 
kuuldavasti mähel asunud stuudios valmisid nullindate kes-
kel kogumikult leitavad eesti tantsumuusika klassikud juba 
mainitud „angel” ning „Fucking bitch” – mõlemad umblu  
produktsioon. mina muidugi ei teadnud esimese hooga min- 
gitest klassikutest midagi – pean tunnistama, et ma olen ilm- 
selt pisut liiga noor, et võiksin olla plaadifirma big tree Stu-
dios tegemiste ja ka uku enda multitalendiga varasemalt kur-
sis, ent avastasin ta enda jaoks üsna hiljuti tänu möödunud 
aastal ilmunud lP-le „Visions of estonia”, mille andis välja uSa 
plaadifirma Peoples Potential unlimited – aga parem hilja kui 
mitte kunagi.

kogenud produtsendikätt tunda saanud töötlused võlgnevad 
tänu – lisaks ukule endale – ka Sten Saluveerile, kes produt-
seerimisele appi tõttas. oma jumaliku puudutuse on andnud 
ka teised rohkem ja vähem tuntud kohalikud tantsumuusi-
kagurud, teiste seas raul Saaremets ja Washingtonis resi-
deeruv eestlane julius talvik artistinimega tll73. Vokaalidega 
meelitab prantslannast transseksuaal diva avari ning uku ja 
eesti funk-muusika ema marju marynel kuut, kes kõlab loos 
„main Funk”, mis on, tuleb tunnistada, tõesti üks kogumiku 
põhilugusid. küllap tundubki terve plaat nõnda tuttavlik, sest 
ilmselt on ühtteist ikka ka varem kõrva jäänud, kuid võib-olla  
siis veel äratundmiseta, kui olulise etapi need lood eesti tant- 
sumuusika ajaloost kokku võtavad. Samas ajalugu võib ta ju 
olla, aga tantsupõrandad lainetavad jätkuvalt mõnust. ja ma 
olen kindel, et see on midagi sellist, mida taasavastatakse 
nüüd ja ka edaspidi ikka ja jälle.

daniel „danny” berman (artistinimega red rack’em) on het-
kel berliinis resideeruv šoti päritolu produtsent ja dj, kes 
salvestab oma väikses stuudios iganädalast peaasjalikult kaas-
aegsele klubi- ja tantsumuusikale pühendatud omaalgatus-
likku raadiosaadet „Smugglers inn”. tema plaadimärgi ber-
gerac alt on ilmunud neli eP-d – kuidagi on juhtunud nii, et 
need vinüülid on mulle erinevates euroopa plaadipoodides 
näppu jäänud ja endale mu settides suhteliselt vankumatult 
kindla koha leidnud. tuleb tunnistada, et ma ei avastanud 
bergeraci leibelit päris juhuslikult – pisut rohkem kui aasta 
tagasi esines red rack’em mutant discol, kuhu raul Saare-
mets, kellega nad juba pikaaegsed ja head sõbrad on, oli ta 
taas külla esinema kutsunud. tutvusime tartus kink kon-
ki backstage’is ja tänavusel tallinn music Weekil kohtusime 
taas – leppisime kokku, et näeme järgmisel päeval hotelli 
lobby’s, sest danny mainis oma aasta alguses Sonar kollek- 
tivi alt ilmunud plaati. tuleb välja, et ta on veidi kurssi muut-
nud ja vahepeal bändi kokku pannud. Professionaalsetest 
džässmuusikutest koosnev hot coins ja 100% danny enda 
produtseeritud materjalidest album „the damage is done” 
on minu jaoks üllatus, sest erinevalt bergeraci alt ilmunud 
track’idest, mille puhul on tegu vägagi jõuliste deep house’i ja 
techno mõjutustega klubimuusikaga, sisaldab hot coinsi esi-
mene album peaasjalikult pungilikku funk’i ja džässilainetel 
võnkuvat popmuusikat. tundub, et tegu on daniel bermani 
esimese tõsisema produtsendiprojektiga, mille kohta ma ei 
tahaks öelda safe, aga kindlasti on see oluliselt vähem nur-
geline ja rafineeritud kui ta varasem looming. Võib öelda, et 
mõnes mõttes veidi laiemale publikule loodud projekt, kuid 
mõneti ka oma pehmema külje tunnistamine ehk selle koha 
pealt isegi mingist comfort zone’ist väljaastumine. ma ütleksin 
nii, et hot coinsi näol võiks olla tegu suuri festivalilavasid 
hõivava live-bändiga, aga teisalt loodaksin ma leida kollektiivi 
loomingust edaspidi salamisi ka rohkem muusika osas sellest 
nimetatud turvatsoonist väljaastumist – kuigi, tuleb tõdeda, 
et käesolev album on piisavalt kerge ja ei nõua kuulamiseks 
väga palju energiat, mistõttu see vahelduse mõttes ehk isegi 
päris elutervelt päeva käima lükkab.

Hot Coins – The Damage Is Done
(Sonar kollektiv, 2013)

kuulas: helen tammemäe

Foto: Kertin Vasser

tommy cash

tagatoas räägitakse, et eesti hiphopimaastikule on hiilinud 
vaikselt uus talent – tommY caSh, kelle mootoriks on hip-
hop, sest lisaks riimiseadmisele on ta võimekas b-boy. tähe- 
lepanu ja kiitust teenib ta hetkel peamiselt Soundcloudis oma 
oskusi presenteerides, võtmesõnaks unikaalne tämber ja rüt- 
mitunnetus. tommy cashi saab kuulata ka müürilehe viien-
dat tegutsemisaastat tähistavatel pidudel, mis leiavad aset 
15. augustil tartus Genialistide klubis ja 16. augustil ekkmis 
ning kultuurikatla aias. hoidke silmad-kõrvad lahti.
Räägi lühidalt, kes on Tommy Cash?   
tommy cash on kirju kui kanaarilinnu sulestik. ta saab inspi-
ratsiooni bluusist, gonzo-kirjandusest, heast pornost, psühhe-
deeliast, koomiksitest – and the list goes on... enne muusikani 
jõudmist on ta tegelenud kõiksuguse loominguga, tsiteeri-
des lugu „oldkool”: „First i had a canvas... then it was the 
boogaloo...”
Millise loo peale sa ütlesid, et vot nüüd aitab, tahan ise 
muusikat teha? 
tegelikult seda ühte lugu polnud, need olid aastad/albumid/
playlist’id täis muusikat. kasvasin ühest asjast teise, see oleks 
nagu olnud minu sees ja lihtsalt oodanud väljatulemist ning 
voilà.
Eesti hiphopiskeenel käib kohati päris tõsine üksteise 
mustamine. Ega sul kellegagi veel beef’i pole või mida 
üldse arvad sellisest vägikaika vedamisest?
me just naersime hiljuti, et peaks sõpradega fake beef ’e te-
gema, järsku saab kuulsamaks, aga tegelikult ei huvita mus-
tamine üldse.
Youtube’is on üleval ekstra cool’id sinu enda vabakava-
ga tantsurutiinid. Kaua sa oled tantsimisega tegelenud 
ja mis sind selle juures kõige rohkem paelub?
ei ole täpselt lugenud, aga ma pakuks, et umbes kuus aastat. 
tantsimine tuli minu juurde täiesti iseenesest nagu muusika, 
mind paelus selle juures rütmide ja meloodia püüdmine ja 
selle väljendamine liikumisega ning nüüd teen seda sõnadega.
Sinu hääletämber, millega räpid, on üsna ekstraordi-
naarne tavalise eesti poisi jaoks. Kas selle tegemiseks 
pead ennast kuidagi eraldi pingutama või tuleb see kõik 
loomulikult?
aga ma ei olegi ju eesti poiss, ma olen ukraina/kasahstani/
vene/eesti kompott! tommy cashi hääletämber sündis ise-
enesest, nagu ka cash ise, see tuleb täiesti loomulikult!
Paljude arvates on sul juba hetkel eeldused välismaail-
mas läbilöömiseks. Kui aktiivselt oled sa tegelenud oma 
oskuste turustamisega?
eeldused on hea algus, aga ma ise arvan, et mul on veel aega 
valmida – kui poiss on valmis, siis ta on valmis! Pigem olen 
tegelenud oma oskuste lihvimise kui nende turustamisega. 
Selle teema võtab hästi kokku üks rida loos „dusk”: „i don’t 
chase the paper, i chase the fucking dream.” :)
Milline instrument/programm on sinu jaoks asendamatu?
mu hääl?
Kui sul oleks võimalus teha koostööd ükskõik millise 
muusikuga maailmast, siis kes see oleks?
ninja (die antwoord), erykah badu, George clintoni, and-
re3000, kid cudiga – ja kui oleks võimalik teha meie juurest 
lahkunud muusikutega, siis see loend oleks lõputu! Siinkohal 
märgiksin ära äsja lahkunud ray manzareki, hetkel mängibki 
taustaks vinüülilt „riders on the Storm”. R.I.P.
Kuidas hindad hetkeseisu Eesti elektroonilise muusika 
maastikul?
igapäevaselt ringi surfates ja oma lugude jaoks uusi saunde 
otsides komistan alati millegi uue ja hea kodumaise otsa. ühe 
hea leiuga koostöös tuleb peagi ka midagi uut välja ;).
Nimeta mõned hetke lemmikartistid?
hetkel on mF doomi ja vanade bluusipeerude laine.

Küsis Madis nestor

uuS eeSti biit

Pane kõrv peale:
soundcloud.com/tommy-eura-h

Weekend Guitar Trio, Toyah 
Willcox, Jan Bang – Live At Kings 
Place 
(Weekend Guitar trio 2013)

kuulas: berk Vaher

kes või mis on kakskümmend aastat Weekend Guitar triot? 
olimar kallase koomiksitegelased, kes on joonistatud pildi 
asemel helisse. nad lihtsalt ei püsi paigal, nad peavad seikle-
ma, uitlema, vääratama peaaegu alla heliilma teravatelt äär- 
telt, et siis ometi mingi ühise nalja läbi taas uutele avarmaas-
tikele, kärestikele ja soosaartele päästetud saada. Või siis on 
nad naksitrallid kõrvadevahelises kosmoses? dalí, buñuel ja 
lorca Saalomoni lauda otsimas? Või ikka kolm eesti meest ki-
tarritaguses maailmas, kus võib kokku sattuda ka norra elek- 
trooniku jan bangi ning briti kiiksvokalisti toyah Willcoxiga, 
nii et sellest saab ühine kontsert londonis 2011. aasta veeb-
ruaris. ja mõni aasta hiljem selline plaat.

mis on ühtaegu ilus ja ärritav – toyah’ tämber on enamasti 
mahe (harvaks on jäänud ta 1980ndate alguse edetabelipäe-
vade põrpiv klähvimine), ent sõnad teravad; ta hiilib hää- 
lega ihusse kui kass kõrgesse rohtu ning heli ta ümber tilgub, 
kääksub ja nõriseb. mingi hüppeks valmistumise pinge on ses 
kõiges ja see hoiab kuulamas, isegi kui/just nii, et õhku ei pais-
kugi. on ärevamat no-wave-funk’i („don’t even try”, „break 
the mould”), on diamandagalaslikku gootibluusi („boredom 
is a killer”), aga kandma jääb tunne, et seal, kust nad koos 
plaadile tagasi tulid, on veel palju kummastavat, mida me kuu-
lates vaevu aimata suudame. ja mida muud muusikalt tahta?

Milo – things that happen at day / 
things that happen at night 
(hellfyre club, 2013)

kuulas: juhan teppart

esimest korda milot kuulama sattudes tabas mind sarnane 
vaimustus nagu kunagi the Streetsi debüütalbumi puhul: 
tundmatu ja uue värskus pluss see salapärane miski, mis värs-
kuse väsides alles jääb ja taas kuulama kutsub. erinevalt mike 
Skinnerist on milo esikalbumile („i wish my brother rob was 
here”) järgnenu jätkuvalt köitev ja huvitav. 

milo vastandub teadlikult peavooluräpile ja selle teemadele 
(kuigi ka tema laulude sekka on eksinud rassiliselt motivee-
ritud lugu, hah!) ning keskendub enda isikliku loo vestmisele. 
mida ausamalt ja enesekesksemalt ta seda teeb, seda huvi-
tavam on. Sest milo on teistsugune – ta on pehmo, huma-
nitaarsete huvidega taimetoitlane, küpsev (mitte varaküpse-
nud) kahtlev intellektuaalne sõnavõlur. 

nii nagu chalice’ile jäävad ette alex lepajõe ja teised, koob 
milo oma sõnakangasse side- ja omadussõnadena ühend-
riikide meediategelasi. Seetõttu on kogu kultuurikonteksti, 
mida ta oma lugudesse põimib, võimatu eemalolijana päris 
täielikult haarata – multi- ja mängufilmid, ühe generatsiooni 
arvutimängud, popid netisaidid, ameerika maadluse kange-
lased ja nende leivanumbrid. ja seda kõike ühes nietzsche, 
hegeli, kierkegaardi, Schopenhaueriga... 

aga isegi kui mõni ruut tähendusväljast ja mänguilust ka ta-
bamatuks jääb, võib rõõmu tunda tsiteerimisväärilistest lõiku-
dest, tema sõnavara ulatusest, selle foneetilisest rikkusest, 
alliteratsioonide rütmilisest ilust ja tähendusi moondavatest 
metafooridest, mis on nendeks kaheks kõrvale meeldivaks 
albumiks („things that happen at day” ning „things that hap-
pen at night”) kokku produtseeritud.
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6.–12. juunini leiab aset viies PromFest ehk Pärnu rahvusva-
heline ooperimuusika Festival. alates 2005. aastast toimuv 
ja klaudia taevi nimelisest noorte ooperilauljate konkur-
sist võrsunud festivali võib nimetada kahtluseta üheks eesti 
ooperielu tähtsündmuseks. PromFesti peamiseks tõmbe-
numbriks on põnevad ooperietendused, mida kutsutakse 
tavapäraselt lavastama isikud, kes pole ooperimaailmaga 
otseselt seotud. Seekord etendub nikolai rimski-korsakovi 
„tsaari mõrsja”, lavastajaks koreograaf-lavastaja teet kask, 
naispeaosas elīna Šimkus.

Vastab Teet Kask
Oled töötanud balletiartistina üpris erinevates kesk-
kondades – Eestis, Rootsis, Norras. Kuidas erinevad suh-
tumine ja hoiakud töösse ning lähenemine balletile neis 
riikides?
eesti balletikeskkond on mõjutatud tugevalt nõukogude Ve-
nemaa balletist, mis omakorda lähtub tsaariaegsest teatrist. 
Võib öelda, et omal ajal omandatu on üks kõige rohkem läbi-
testitud tehnika, hästi ajale vastu pidanud. See on võti, mis on 
avanud mulle uksed teistes keskkondades. Praeguses eestis 
peab kahjuks tõdema, et on puudu professionaalsusest. 

eestis sain koolituse ja töötasin rahvusooperis kolm hoo-
aega, seejärel siirdusin rootsi kuninglikku ooperisse, kus oli 
minu jaoks suurimaks avastuseks modernne ja kaasaegne 
tants, mis olid toona kodumaal keelatud. Stockholmis pi-
din neid õppima käigu pealt. See oli õpetlik periood. Sealne 
töödistsipliin oli tugevam ja fokusseeritum, kuivõrd konku-
rents oli suurem. olin esimene eesti tantsija, kes viibis root-
sis ametlikult terve hooaja. Pärast rootsit läksin norrasse. 
kui rootsi kultuuris on rohkem arrogantsi, siis norralased 
on lihtsamad ja maadligi. Samas oli seal veelgi rohkem kaas-
aegse balleti praktiseerimise võimalust. neil oli suurepärane 
repertuaar, tundsin end kui paradiisis. algul mind oslo ei 
inspireerinud, arvasin, et aasta järel lahkun, kuid tegelikku-
ses töötasin seal 15 hooaega. lavastajad hakkasid minu pea-
le etendusi lavastama. areng oli meeletult intensiivne ja sain 
töötada elavate gurude jiří kyliáni ja mats ekiga. norras pa-
kuti mulle pärast kahte hooaega tähtajatut lepingut. Sealne 
suhtumine oli meeldiv. kui rootsis oli ühiskond üpris kinnine 
ja tippu jõudmiseks pidid olema kas rootslane või rootslase-
ga abielus, siis norras austati töökust ja professionaalsust.

Kuidas said pakkumise ooperit lavastada?
Võib tunduda üllatav, et balletitantsijale-koreograafile tehak-
se säärane pakkumine. Siin ei ole tegelikult midagi kumma-
list. olen ooperist läbi imbunud. jooksin juba lapsena oope-
rimajades ringi ja mulle on alati meeldinud ooperit vaatamas 
käia. balletikooli ajal meeldis hendrik krummi ja tiit kuusi-
kut kuulata. norra rahvusooperis töötades käisin „rigolet-
tot” neli korda järjest vaatamas. See oli minu jaoks täielik 
kunstiline valgustus. lisaks võin lõputult maria callast kuu-
lata. tšaikovski kirjutas ju nii oopereid kui ballette. minus 
on tekkinud arusaam sellest, mis lavakunst üldse on. mõis-
tan seda kuldset selgroogu, et mis laval toimib ja mis mitte. 
tants, laul ja näitlemine on vaid osa valikutest selles registris, 
mida laval elama panna. kõik sõltub teosest. tegelikult ei ole 
vahet, kas tegu on draama, ooperi või balletiga. küsimus on 
selles, kas tekib äratundmine, kas ma mõistan seda. 

Kuidas mõtestad enda jaoks lahti alustekste, kuidas su-
hestud nendega?
kui räägime „tsaari mõrsjast”, siis esiteks on rimski-kor-
sakov geniaalne helilooja, kelle arusaamu komponeerimi- 
sest ja orkestreerimisest järgitakse siiani. „tsaari mõrs-
ja” teema on niivõrd inimlik, inimesekeskne ja püsiväärtu-
si puudutav. ta kirjutas selle 19. sajandil, ooperi tegevus 

kaasaEgNE oopERIELaMus  
suvIsEs päRNus
Küsis Kaarel Kärner 

leiab aset 16. sajandil, juba toona leidis ta, et püsiväärtused 
ei ole muutunud. ta suutis kätkeda selle nii ilusti oma muusi-
kasse. lisaks järgib libreto väga täpselt ajalugu. rimski-kor-
sakovi teadmised ajaloost on hämmastavad... kui väärtuste 
mõistmised on ühised, siis pole suhestumine keeruline, on 
pigem tugev huvi, kuidas leida vahendeid, et see kõik laval 
toimiks ja edasi kanduks. mul tekkis kohene äratundmine. 
mida rohkem teosesse süvenesin, seda rohkem see ennast 
avas, ja sain aru, kui põhjalikult on rimski-korsakov selle teo-
se läbi seedinud. ta on sisuliselt keetnud vee nii ära, et alles 
on jäänud oivaline sool.

Kui tuttav oled varasemate PromFesti lavastustega?
olen ikka oma uudishimu rahuldanud. Selline julge lähene-
mine, eriti visuaalselt, on mind väga inspireerinud. See for-
maat võimaldab pakkuda kaasaegsele publikule kaasaegset 
ooperielamust. eks need ooperid kirjutatigi omal ajal too-
nase kaasaegse publiku jaoks ja leian, et on mõistlik nüü-
disaegsele publikule klassikud mõistetavaks teha. PromFesti 

Ooperifestivali PromFest ajal etendub nikolai Rimski-Korsakovi suurejooneline „Tsaari mõrsja”. 
Müürilehe küsimustele vastavad lavastaja Teet Kask ja laulja Elīna Šimkus.

formaat sobib mulle väga hästi. Väheste võimalustega saab 
teha suuri asju. olen ise väga analüüsiv ja otsiv, et lahendada 
keerulisi asju lihtsate vahenditega, aga selleks peab kõik la-
bürindid läbi käima ja kõvasti vett keetma, et see sool sinna 
jääks. tegelikult annabki PromFest sellise raami. See on sün-
dinud praktilistel põhjustel. ooperitegemine on hull ette-
võtmine ja nõuab korralikke ressursse. muidugi on primaar-
ne inimressurss. PromFesti erakordsus seisnebki selles, et 
ta investeerib inimeste unikaalsusesse. Pakub väärtusi, mida 
igalt poolt ei saa – kunstitegemist kunsti enese pärast. See 
on progresseeruva kunstniku jaoks oluline. 

Mainisid kaasaegse ooperielamuse pakkumist. Kas too-
te loo tänapäevasemasse konteksti?
jah, algse libreto kohaselt leiab lugu aset aastal 1572, ivan 
julma ajal. kui ma seda lugu läbi töötama hakkasin ja muusi-
kat üle kuulasin, siis see mõjus nii värskelt. leidsin, et ei ole 
ilmtingimata vaja seda aega taastada, tuua raskeid bojaari- 
hõlste lavale, vaid pigem näha, mida rimski-korsakov on ri-
dade vahele kätkenud. nootides ja sõnades näeme jäämäe 
tippu, aga mind huvitas see, mis vee all on. ma sain kohe aru, 
et ta on mu mõtte- ja vaimukaaslane, tema koodid on mulle 
mõistetavad. leidsin teosesse kätketud väärtused üles. See-
järel pidi selgeks tegema, kuidas tuua need välja nii, et nad 
teatri raamistikus toimiksid. Plaanime tekitada laval sellise 
pseudoaja, mida reaalsuses ei eksisteeri, mida ei saa määrat-
leda. Samas jätame lava üpris tühjaks, et inimesekesksust ja 
inimtraagikat välja tuua. See eeldab lauljatelt täielikku ausust 
ja kompromissitut fokusseeritust. karakterid ja tegevus jää-
vad muidugi samaks. esimene prooviperiood on tõestanud, 
et oleme õigel teel. Sai palju nalja, aga valasime ka ohtralt 
higi. Võiks öelda, et ideaalne tööprotsess, puhas nauding. 

Kui palju jääb vastutust lauljate-näitlejate õlgadele ja 
ruumi panustada ning oma nägemust sisse tuua?
Praktika näitab, et ilma usalduseta ma lavastust ei tee. Siin oli 
usaldus esimesest hetkest tunda. ainult nii on võimalik saa-
vutada midagi, mida kutsume teatri maagiaks. esimese nä-
dala põhjal võib öelda, et saavutasime usalduse tasandi, mis 
on hea loomingu tekke eelduseks. lauljad avanesid ja pak-
kusid ka ise nii mõndagi välja. mulle meeldib enne proovi- 
perioodi lihtsalt minna ja vaadata inimesi, jälgida nende vä-
limust, käitumist, liikumist – neid tundma õppida. tahan ar-
vestada nende dünaamikaga ja leida, kuidas see võiks rolliga 
haakuda. isiklikku lähenemist pean väga oluliseks ja see oli 
suurepärane, millist loovust inimesed näitasid oma rollide 
otsimise juures. Väga inspireeriv! kindlasti on koostegemine 
minu jaoks üks oluline aspekt. ma ise olin laval üle 20 aasta. 
tean, mis sünnib diktaatorliku raamistiku ja pidevaks aren-
guks võimelise raamistiku puhul. ma eelistaksin alati teist, see 
on palju võimsam, palju ausam. 

Vastab Elīna Šimkus
„tsaari mõrsja” naispeaosa laulab eelmise klaudia taevi kon-
kursi võitja elīna Šimkus lätist, kes pajatas oma karakterist 
marfast. 

Mida sa arvad võimalusest laulda peaosa „Tsaari 
mõrsjas”?
Sain selle rolli koos konkursivõiduga. olen selle üle väga õn-
nelik. Paljudel võistlustel on rahalised auhinnad, kuid puudub 
võimalus võistlusjärgselt ooperirollis üles astuda. esinemis-
võimalus on noortele lauljatele isegi olulisem kui raha. loo-
dan, et see inspireerib teisigi noori lauljaid sellest võistlusest 
osa võtma.

Kuidas kirjeldaksid oma karakterit Marfat? Milline on 
tema lugu, kuidas see sinuga seostub?
töötan selle rolli kallal väga intensiivselt, ei möödu päeva-
gi marfale mõtlemata. Proovin leida erilisi nüansse, et tuua 
vaatajani tema motiive, käitumist. ta on suure tragöödia oh-
ver. marfa maksab kõrget hinda ilu ja ihaldusobjektiks ole-
mise eest, teda mürgitatakse ja ta hullub. tundub, nagu ta 
oleks pidevalt valel ajal vales kohas ja ta ei saa teha midagi, et 
oma õnnetusest pääseda. teisalt aitab kujutelmades elamine 
teda õnnelikuna hoida, see on paraku ainukeseks lohutuseks. 
leian, et marfa karakter on emotsionaalselt ammendama-
tu nagu kõik rollid, keda mul on seni mängida õnnestunud. 
tahan, et ta oleks laval ehe ja elus. ma ei taha teda lihtsalt 
mängida, vaid kogeda. laval olengi marfa ja ma ei kavatse 
end säästa, isegi kui see võib mulle mõne päeva jooksul pä-
rast esitust ikka veel rusuvalt mõjuda. naudin seda protsessi 
niivõrd, et ei soovi sellest ühtki hetke kaotada.

Elīna Šimkus. Foto: Linda Briinums

Teet Kask. Foto: erakogu
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TühJusE TäITMINE
Küsis annika Toots

dénes Farkas esindab Eestit selleaastasel Veneetsia biennaalil näitusega „Evidence in advance”, 
mida saab vaadata Eesti paviljonis 24. novembrini. 

Sa oled sündinud Ungaris. Kuidas sa Eestisse sattusid ja 
kunstiga tegelema hakkasid?
See on keeruline lugu. mu ema on eestlane – selles suhtes 
pole see nii üllatav. aga tegelikult tahtsin ma minna helsin-
gisse arhitektuuri õppima. ma ei saanud sisse ja tulin helsingist 
vanaemale külla, kes elas sel ajal tallinnas. ja siis ma mõtlesin, 
et proovin graafikasse sisse astuda. ma ei tea, kust see graa-
fika idee tuli. See oli ka minu jaoks ootamatu ja veel oota- 
matum oli see, et ma sinna sisse sain.

 
Mis aastal see oli?
See oli aastal 1997. 2001. aastal astusin ekas fotomagistran-
tuuri ja jäin eestisse. aga et miks ma kunstiga tegelema hak-
kasin, seda ma väga täpselt ei tea. Pärast arhitektuurieriala 
sisseastumiseksameid tundus, et sinna ei ole mul kindlalt või-
malust saada, ja võib-olla on ka parem, et ei saanud.

 
Sinu varasem looming on võrreldes praegusega väga teist-
sugune. Kus toimus pööre sellise lakoonilise keele ja mini- 
malismi poole?
jah, need on visuaalselt väga erinevad, aga mina näen selles 
arengus ikkagi mingisugust kindlat joont. alustasin küll por- 
treedega, aga mulle sai kiiresti selgeks, et see ei ole see, 
millega ma tegeleda tahaksin. Proovisin leida uusi võimalusi 
inimeste pildistamisel, aga samal ajal juba tajusin, et see ei 
õnnestu mul mitte kuidagi sellisel kujul, et ma lähen ja pildis-
tangi inimest. esimese sammu astusin 2004. aastal, kui panin 
hobusepea galeriis kokku näituse „15 portreed”, mille jaoks 
pildistasin salaja inimeste külmkappe. nemad arvasid, et ma 
teen neist portreed, mida ma tegingi, aga siis leidsin võima-
luse külmkapi kallale minna. Paljud avastasid alles näitusel, et 
portree asemel on nende külmkapid. See oli selline mäng. 
mingil määral tegelevad mu praegused tööd ka inimesega, 
kuigi inimene on nendelt piltidelt totaalselt puudu.

 
Kuidas sa oma töödes makettide kasutamiseni jõudsid?
See tuleb sellest ajast, kui ma tahtsin arhitektiks saada. ma 
ehitasin ise erinevaid pabermakette, et joonistama õppida. 
See tundus juba alguses väga huvitav ja ma ei oleks seda edasi 
teinud, kui esimesed tulemused ei oleks olnud sellised, nagu 
nad olid. ma nägin, et sealt saab edasi liikuda.

 
Sa oled sidunud fotot keelega. Kas foto ja keele süm-
bioosi kasutamine on seotud kuidagi sellega, et sa oled 
ungari päritolu ja oled pidanud mitmes keeles suhtlema?
kindlasti on. ma elasin enne eestisse tulekut Soomes ja olen 
pidanud kasutama päris mitu aastat vähemalt kolme eri keelt 
paralleelselt. kindlasti on see väga palju mõjutanud, aga ma 
arvan, et suurem mõju on olnud ikkagi teatud kunstnikel, kes 
on mulle väga meeldinud.

 
Kui oluline fotograafia selles loomingulises protsessis on?
mind huvitavad väga fotograafia võimalused, aga ma ise ei 
ole fotograaf ja ei oska võib-olla väga hästi pildistada. mul on 
nüüd väga professionaalne tehnika: kasutan plaatkaamerat 
ja ilmutan ise kodus filmi, isegi värvilisi slaide, ning ma ostsin 
endale ka korraliku skanneri. aga ma kasutan seda profes-
sionaalset tehnikat nii, nagu see minule kõige paremini sobib. 
See kõlab võib-olla imelikult, aga mulle on foto teoreetiliselt 
väga tähtis. oluline on see, et ma saan viidata läbi makettide 
pildistamise võimalikult mitmel tasandil erinevatele asjadele. 
See kuidagi elimineerib nendest asjadest ka inimliku.

 
Miks on vaja elimineerida inimlikku?
Seda lihtsam on tekitada selline teatud tühjus, mis siis jällegi 
väga konkreetselt viitab inimesele. kui juba nii palju on asju 
puudu, siis sa paned ise ennast vaatajana juurde. Või see on 
vähemalt minu ettekujutus.

 
Kas Veneetsia biennaali näitus „Evident in Advance” on 
ka selle „puudumise” peale üles ehitatud?
jah. Seal on asju, mida ma ei oleks arvanud, et ma uuesti teen. 
näiteks suured värvilised pildid. ja seal on väljas ka minu joo-

nistused ja pildid, mille ma olen telefoniga teinud. kesk-
ne installatsioon on üks raamatukogu, milles on ligi 10 
000 raamatut. neid raamatuid on võimalik sealt kaasa 
võtta, aga see ei ole kuskil kirjas. mind huvitab, kui-
das näitusekülastaja käitub sellises situatsioonis. kas ta 
saab aru, mida teha võib ja mida mitte? Selle raamatuga 
saab käia ringi väikestes ruumides või minna arhiivi, kus 
on kõik materjalid, mis on selle näituseni viinud. noh, 
nimetagem seda süsteemiks, kust ta saab otsida lahen-
dusi raamatu tähendusele.

 
Räägi lähemalt Veneetsia projektist ja sellest, kui-
das see suhestub selleaastase „entsüklopeedilise pa-
lee” teemaga?
meil tuli see idee palju varem. See on positiivne, et bi-
ennaali teema tegeleb sarnaste probleemidega, sest see 
näitab, et need teemad on ka suuremas plaanis täht-
sad. kui täpsemalt projektist rääkida, siis me alustasi-
me umbes poolteist aastat tagasi. ma kirjutasin adam 
budakile ja küsisin, kas ta oleks huvitatud mu näituse 
kureerimisest. ta oli nõus ja kolm-neli kuud tegelesi-
me sellega, milline see projekt võiks üldse olla. mul olid 
erinevad ideed, millest me viskasime suure osa välja, ja 
lõpuks jõudsin ma selle bruce duffy romaanini. ma ei 
teadnud bruce duffyst midagi, aga ma lugesin ta raa-
matu läbi. See on küll 600 lehekülge pikk ja ma ei kuju-
tanud väga hästi ette, kuidas nii suurt teksti ja nii keeru-
list teemat saab ühe näituse raames kasutada, aga see 
tundus juba alguses huvitav. ja siis jäi kuskil paar kuud 
enne konkurssi aega, et sellest midagi teha. Projekt on 
pärast augustit ka päris palju muutunud – see ei ole sel-
line, nagu me alguses mõtlesime.

 
Kust see pealkiri „Evident in Advance” tuli?
See tuli sellest romaanist. aga ma arvan, et see kirjel-
dab kõige paremini, mida me oleme püüdnud näidata. 
Seda, kuidas läbikukkumine või ebaõnnestumine on 
juba ette teada. Vähemalt mina olen selle projektiga 
nii suhestunud.

 
Millisena sa kujutad ette selle näituse mõju 
vaatajale?
ma loodan, et võib-olla tekib sarnane efekt nagu minu pil-
tidega, milles on peaaegu kõik puudu. Sellel näitusel on nii 
palju materjali, aga ikkagi võib jääda suhteliselt tühi tunne. 
See tunne võiks olla nii tühi, et sa pead ise seda millegagi 
asendama. eesmärk on tekitada vajadus täita seda tühjust 
enda sees, mille näitus on sinna jätnud. kataloog, mis on näi-
tuse raames välja antud, aitab võib-olla aru saada. tegemist 
ei ole klassikalise kataloogiga, vaid see on rohkem tekstiko-
gu koos minu piltidega. Selles on adriana cavarero, bruce 
duffy, daniele monticelli, adam budaki ja markus miesseni 
kirjutatud tekstid, mis näituse teema väga mitmel tasandil 
lahti seletavad.

 
Kuidas kunstnikuna meeskonnaga koos töötada oli?
meeskonnaga ei ole kunagi väga lihtne. eriti kui kõik elavad 
erinevates riikides. tekivad kerged arusaamatused ja kuna 
me ei tundnud üksteist varem, siis oli see keeruline, aga 
lõppkokkuvõttes sujus kõik siiski hästi. ma arvan, et me 
oleme jõudnud selle projektiga punkti, millega kõik võivad 
enam-vähem rahul olla. ma ei ole kunagi teistega koos töö-
tanud, olen alati pidanud tegema ise kõik alates raha taot-
lemisest, kirjutamisest kuni näituse ülespanekuni. nüüd on 
teistmoodi – väga uus ja huvitav.

 
Ja mis peale seda näitust saab?
ei tea. Vaatame, mis saab. kunstnikuna jään nüüd jälle töö-
tuks. tundub nii, et nüüd sai aasta otsa päris kunstnik olla. 
tänu Veneetsia näitusele kohtusin ma ühe ungari galeristiga, 
kellega me leppisime kokku, et teen budapestis näituse. ise-
enesest on huvitav minna koju nüüd juba päris eesti kunstni-
kuna. ma ei saanud sinna sellepärast, et ma ungarlane olen, 

vaid seetõttu, et neid huvitasid minu tööd. ja noh... igasugu-
sed muud tööd... Ära peab ka elama.

 
Tahtsid vahepeal kunsti tegemist ära lõpetada.  
Mille pärast?
erinevaid põhjuseid oli. aga see hirm on mul alati olnud, et 
teed ühe projekti valmis ja siis ei tea, kas on mõtet edasi 
teha, nii nagu sa oled teinud. hirm, et mingil hetkel tuleb see 
piir, millest ei tohiks üle astuda. Piir, millest edasi muutub 
asi mõttetuks. kuidas siis edasi tegutseda? ja teine põhjus 
on see, et ma pean ellu jääma ja mu pere peab ellu jääma. 
kuidagi tundus tollel hetkel vastutustundetu, et ma veedan 
aega ateljees ja teen seal asju, mis kedagi tegelikult võib-olla 
eriti ei huvitagi. tundus mõttetu näituseaegu kinni panna ja 
siis maksta veel selle eest, et rentida galerii, kui kohale tuleb 
võib-olla kümme inimest, keda see tegelikult paelub. nüüd 
on see mingil määral muutunud ja kindlasti Veneetsia bien-
naaliga muutub veel rohkem. ma olen kohtunud juba paljude 
inimestega, kes on aidanud väga palju kaasa sellele, et ma 
usuksin rohkem iseendasse. on mingisugune vastukaja. ise-
gi kui see on vahel negatiivne, on see abiks. Siin eestis on 
keeruline. ma tean ise ka, et oma tuttavate või sõprade töid 
on väga raske kommenteerida või kritiseerida. ma ei näe, 
et tekiks diskussioon. kohtumine esimest korda inimestega, 
kes julgevad asju välja öelda ning kelle arvamus on ka mingil 
määral oluline, aitab palju rohkem. See on aidanud ka mind.

Loe intervjuu täisversiooni Müürilehe veebisaidilt. 

Fo
to

: D
ia

na
 D

id
yk



k
u

n
St

14 : KAHEKÜMNE SEITSMES NUMBER : SUVI 201314 : 

köLER pRIzE’I 2013. 
aasTa vÕITJa oN 
JaaNus saMMa

7
6

2

4

1

5 3
S

U
V

I 
2

0
1

3

TA
R

TU
 

G
A

LER
IID

1
 

G
A

LER
II N

O
O

R
U

S
 

Riia 11, 51010 Tartu
 

T–L 11–18
 

w
w

w.artcol.ee/avaleht/tkk–galerii–noorus/

Lend 2013 Värskeim
 noor kunst ja disain. Tartu 

Kõrgem
a Kunstikooli diplom

itööde näitusel osalevad 
tänavused lõpetajad.
Avam

ine 11.06. 
12.06.–13.07.

H
ando ja Kristina Tam

m
. Eraelu Näitusel 

kohtuvad ja astuvad am
etlikult ühendusse teooria ja 

praktika, privaatne lõuend ja avalik ruum
, diletandi 

vastutustundetu loom
isrõõm

 ja diplom
eeritud 

akadeem
iline professionaalsus

Avam
ine 14.08. 

15.08.–02.09.
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Elina Lind. Ees Käsitöö ja kaasaegse kunsti kokku-
puutepunkt. Teoste aluseks on eelnevalt loodud 
tikandid või kangam

ustrid. Kunstnik ei ole m
aali 

alustanud tühjale kangale, vaid seal on juba kellegi 
loodu ees olnud. Kus lõpeb m

uster ja 
algab m

aal? 
16.05.–23.06.

Age-Elisa Riekkinen. Valikuid  Kõrg trükis 
graafi ka ja installatsioonid. Näitusel käsitletakse 
m

eie igapäeva seid valikuid ja otsuseid: kuidas, 
m

illeks, kus, m
illal? M

õnda valikut on lihtne endale 
põhjendada, osa otsusest on keerulised ja nende 
tegem

ine võtab palju aega.  
27.06.–14.07.

Elina Kujansuu. Süm
bolistlikud m

aalid  
Abstraktsed tööd jutustavad m

eeleoludest ja 
tunnetest. Traditsiooni list m

aali täiustab kunstnik 
erilise löögitehnikaga. 

18.07.–11.08.

M
arianne Laiti. Joonistusi ja installatsioone 

Alateadvusest spontaanselt sündunud ja väikese 
teraga tehtud tušijoonistused ning pronksi valatud 
Barbie nukud. 

15.08.–08.09.
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Tartu Ülikooli m
aaliosakona bakalaureuse- ja 

m
agistritasem

e üliõpilaste lõputööde kaitsm
ine ja 

näitus. 
05.06.–30.06.

The N
inth Circle of O

bsession Poola päritolu 
kuraatori Izabela Oldaki ekspressiiv setele 
siekaem

ustele keskenduv rahvusvaheline 
kuraatoriprojekt. 

12.07.–28.07.

Stanislav N
etchvolodov  Tartu legendaarse 

skulptori, m
aalikunstniku ja graafi ku Stanislav 

Netchvolodovi isikunäitus. 
01.08.–25.08.

H
ans-G

ünter Lock, Taavi Suisalu, Kilian 
O

chs  Eesti Kunstiakadeem
ia m

eedia osakonna 
taustaga kunstnike ühisprojekt. 

29.08.–22.09.
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Tartu Ülikooli m
aaliosakona bakalaureuse- ja 

m
agistritasem

e üliõpilaste lõputööde kaitsm
ine ja 

näitus. 
05.06.–30.06.

Konrad M
ägi ateljee  Tartu kunstivälja ühe 

selgepiirilisem
a fenom

eni värskete m
aalide 

koondnäitus. 
01.07.–28.07.

O
ulu Kunstnike Liit  Tagasihoidlik sisse- ja ülevaade 

Oulu Kunstnike Liidu liikm
eskonna autoreist ja 

töödest. 
01.08.–25.08.

Vilen Künnapu  Eesti ühe värvikaim
a arhitekti Vilen 

Künnapu siirded kujutavasse kunsti. 29.08.–22.09.
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Tartu Ülikooli m
aaliosakonna bakalaureuse- ja 

m
agistritasem

e üliõpilaste lõputööde kaitsm
ine ja 

näitus. 
05.06.–30.06.

G
aili Kunstim

uuseum
 Korea kunsti m

uuseum
 

peatub om
a Euroopa-turneel enne Berliini siirdum

ist 
hetkeks ka Tartus. 

02.07.–14.07.

Taavi Talve  Kunstim
aja kinnitab, et tegem

ist on 
pealtnäha lühikese, ent väga intensiivse 
projektiga. 

17.07.–28.07.

O
ulu Kunstnike Liit  Tagasihoidlik sisse- ja ülevaade 

Oulu Kunstnike Liidu liikm
eskonna autoreist ja 

töödest. 
01.08.–25.08.

M
argus M

einart  Belgias resideeruva Tartu fooniga 
kunstniku m

aalinäitus. 
29.08.–22.09. 
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Tartu Ü
likooli m

aalieriala baka laureuse tööde 
näitus ja kaitsm

ine. Traditsiooni liselt on ka 
käesoleval aastal oodata kirevat suvekuulutajat – 
lähenem

as on Liivim
aal antava kõrgem

a 
kunstihariduse üks paraadidest. 

05.06.–30.06.

M
etsa ja m

ere vahel. Loodus Eesti 
m

aalikunstis  Võib-olla on just Eesti kunstnike 
traditsiooniliselt isiklik ja em

otsionaalne suhe 
kohaliku loodusega m

eie kunsti tähelepanuta jäänud 
trum

p? Eksponeeritud on loodust kujutava Eesti 
kunsti parem

ik, sh Konrad M
ägi, Paul Burm

an, 
Konstantin Süvalo, Villem

 Orm
isson, Johannes 

Võerahansu, Elm
ar Kits, Olga Terri, Aleksander 

Suum
an, Henn Roode, Valdur Ohakas, Toom

as ja 
Aili Vint, Peeter M

udist, Kristiina Kaasik, Jüri Palm
, 

Peeter Allik, Eda Lõhm
us jpt. 

Avam
ine 28.06 kl 17  

28.06.–01.12. 

Inim
ese jälg. Tööstusm

aastik Eesti 
kunstis  Elektrijõujaam

ad, keem
ia kom

binaadid, 
tsem

enditehased – neid im
etleti ja jäädvustati 

Evald Okase, Alo Hoidre, Richard Sagritsa, Lepo 
M

ikko, Valdur Ohaka, Nikolai Korm
ašovi jpt poolt.

Avam
ine 03.07. kl 17  

03.07.–28.07. 

M
arge M

onko. Kuidas kanda punast?  Henkel 
Art Aw

ardi laureaadi ja parim
a noore Ida-Euroopa 

kunstniku esim
ene isikunäitus m

uuseum
is räägib 

naistest, tööst ja sotsialism
ikogem

usest.
Avam

ine 04.07 kl 17  
04.07.–25.08. 

N
ikolai Korm

ašov. Silla ehitaja Kum
m

ardus Vene 
kunstnikule, kes om

a m
issioonina ühendas eesti ja 

vene kunsti traditsioone ning tõlgendusi. 
Avam

ine 31.07. kl 17  
31.07.–25.08.
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Peeter Krosm
ann Kunstnik külastas aprillis Tartu 

Teadusparki ja joonistas (teadus)inim
esi tööd 

tegem
as. Joonistustest 

sündisid kollaažid. 
Kuni 14.06
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Ülikooli 18, 50090 Tartu 
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M
are Vint. Joonistused läbi viie aastaküm

ne 
Uskum

atu, aga tõsi – see on tunnus tatud kunstniku 
M

are Vindi esim
ene personaalnäitus Tartus! 

Pelgalt värvipliiatsi ja tušiga valm
inud hõrgud 

m
aastiku– ja pargivaated ajavad isutam

a igavikulise 
Itaalia ja joonistuspaberi järele.
Avam

ine 30.05. kl 16.15  
30.05–15.09.
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K–R 12–19, L–P 12–17

 
ygalerii.blogspot.com

Tartu ülikooli m
aalikunsti õppetooli bakalaureuse- ja 

m
agistritööde näitus ja kaitsm

ine.
Avam

ine 05.06.  
06.06.–30.06. 

Eve Eesm
aa. Sügavus Näitus on ülevaatlik 

juubelinäitus sügavtrükitehnika graafi katöödest, 
m

is on valm
inud ajavahem

ikus 1989–2013. 
Kunstnik tegi om

a esim
ese näituse aastaid tagasi 

just sam
ades ruum

ides, kuid siis kuulus 
näitusepind Kunstiühingule ja kandis nim

e 
“Küü”-galerii. 

07.08.–25.08.

Ü
R

ITU
SED

Linnafestival U
IT  Esm

akordselt toim
uv interdistsiplinaarne linnaruum

i festival Tartus, m
ille sotsiaalseks 

keskpunktiks on Tartu Uue Teatri ja Genialistide Klubi vaheline hoov. Erinevad festivalisündm
used – 

etendused, installatsioonid, linnatuurid – avastavad just Tartu äärealasid.
w

w
w

.uit.ee  
 

15.08.–17.08.

U
us Õ

u Tartu Uue Teatri, Genialistide Klubi ja Linna festivali UIT koostöös luuakse teatri ja klubi vahelisele 
hoovialale kogu suve avatud kultuuri– ja kogukonnahoov, kus toim

uvad erinevad näitused, kontserdid, 
kirjandusõhtud, viiakse läbi töötubasid ja lastehom

m
ikuid ning kus on m

õnus puhata ja m
ängida, kohvi juua ja 

raam
atut lugeda.

tänavuse köler Prize’i grand prix’ (5000 eurot) laureaat jaa-
nus Samma kordas eelmise aasta peapreemia laureaadi Flo 
kasearu supersaavutust, võites ühtlasi ka publikupreemia 
(1000 eurot). Selleaastased nominendid olid lisaks Samma-
le kristina norman, triin tamm, karel koplimets ja Paul 
kuimet. 

köler Prize’i näituse formaat näeb ette, et kõik nominendid 
esitavad ühe töö oma viimase paari aasta loomingust ning ka 
ühe täiesti uue töö. Samma varasemast loomingust on esin-
datud 2011. aastal näitusel „Sõnastamata lood” esmakordselt 
väljas olnud „lood”, mis kaardistab suulise ajaloo vormis gei-
de seksuaalelu ja sotsiaalseid praktikaid enSVs, keskendu-
des seejuures 1970.–1980. aastatele, mil homoseksuaalsus 
veel kriminaalkorras karistatav oli. 

Spetsiaalselt selleks näituseks valminud luksuslikku teatri-
looži, johanna kivimäe helitööd ning selle juurde kuuluvat 
fotoseeriat ühendav „ooper „esimees”” tegeleb samuti sek-
suaalsusega, põimides seda Samma varasemast loomingust 
tuttavate teemadega, nagu isiklik ja avalik ruum ning kehali-
sus. rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid kunstiprofessionaa-
lid Portugalist, leedust, Soomest, itaaliast ja eestist, tõstis 
Samma puhul esile hingestatud teemakäsitlust, intellektuaal-
set uurimust, kunstilise praktika terviklikku ühendamist ning 
kujundiloomet koos sellest sügavamale minemisega. 

köler Prize’i antakse välja alates 2011. aastast ning selle ees-
märk on populariseerida kaasaegset kunsti ning tõsta esi-
le kohalikul kunstiväljal olulisi kunstnikke ja rühmitusi. igal 
aastal nomineeritakse köler Prize’ile viis eesti päritolu või 
eestis alaliselt resideeruvat kunstnikku või kunstirühmitust 
viimase kolme aasta loomingu põhjal.  

köler Prize’i nominentide näitust on võimalik vaadata eesti 
kaasaegse kunsti muuseumis veel 16. juunini. muuseum on 
avatud teisipäevast pühapäevani kell 13–19. 

Jaanus Samma „Loož”. Foto: Johannes Säre



: 15

k
u

n
St

üks teema, mis minu müürilehele kirjutatud veergudest läbi 
on jooksnud, on olnud ebamääraselt mingit sorti vastuha-
kule õhutamine. Get up, stand up, don’t give up your fight – 
noogutan bob marleyle kaasa. minu arusaama sellest, kuidas 
ühiskond toimib, on mõjutanud tugevalt Paulo Freire’ist al-
guse saanud emantsipeeriva hariduse suund (liberating pe-
dagogy), mille järgi oleme me kõik allutatud võimusuhetele; 
hariduse ülesandeks on arendada n-ö kriitilist kirjaoskust. 
Sealjuures on oluline rõhutada, et see teadlikuks saamine 
peaks toimuma läbi osaluse, kaasamise, erinevate teadmiste 
võrdse väärtustamise jms pehmete märksõnade, mitte nii, 
et keegi targem tuleb ja ütleb sulle, et kuule, tead, kõik sinu 
väärtushinnangud ja hoiakud on sisestatud sulle domineeri-
va süsteemi poolt ning saa nüüd nendest üle! (mina näiteks 
tunnen, et feminism lendab mulle vahel niimoodi peale.) kuid 
nii või naa, siiski eeldab ka kriitiline haridus, et inimestel on 
võimalik valgustuda ja nad põhimõtteliselt peaksid seda te-
gema, kuna see teeb neile 
head. Seega keskendub ena-
mik kriitilise hariduse alasest 
kirjandusest ja diskussiooni-
dest sellele, kuidas seda teha, 
jättes aga kõrvale elus tihti 
esineva situatsiooni: aga mis 
siis, kui mingi süsteemi osa ei 
tahagi emantsipeeruda?

kuna eesmärgid on õilsad, 
siis on esmalt loogiline eel-
dada, et probleem on ikkagi 
selles, et ei ole päris hästi se-
letatud, kui hea see kriitiline 
kirjaoskus vms läbinägelikkus 
isikule on. Paulo Freire on 
kirjutanud seigast, kuidas pä-
rast loenguseeria lõppu tuli 
tema juurde üks õpilastest 
ning ütles: „kui sa semestri 
alguses siia saabusid, siis sa 
eeldasid kohe, et me oleme 
valmis võtma vastutuse enda 
vormimise eest – sul ei olnud 
mingit õigust niimoodi arva-
ta. /.../ kuid sa tegid seda 
ning sooritasid seejärel õpe-
tajana meie ees enesetapu. 
Selle asemel oleksid sa pida-
nud jätma meile võimaluse 
sind hukata, et sa oleksid saanud uuesti sündida kui üks meie 
seast, kes on samal ajal ka õpetaja. kuid sa sooritasid ene-
setapu ning jätsid meid seega orbudeks.” Väga lihtne ongi 
eeldada, et kui mina loobun hierarhiatest, patroneerimisest 
jms, siis kohe lööbki kõigi ruumis viibijate peade kohal ühe-
suguse eredusega pirn põlema. tavaliselt räägitakse ju ka ar-
hetüüpse isafiguuri tapmisest kui teost, mis tehakse ära ja asi 
vask. Pärast algab lihtsalt uus ja parem ajastu (mille arvukaid 
igapäevaseid dilemmasid keegi enam aga ei käsitle). ka kriiti-
lise kirjaoskuse puhul jääb tihti mulje, et see on midagi sellist 
nagu jalgrattasõit, mille omandad ühel hetkel ning edasise 
elu pärast võib siis muretu olla.

Serveerides seda konkreetse murdepunktina, võibki tek-
kida tõrge selliseks n-ö emantsipeerumiseks, kuna see ja-
gab ühte standardiseeritud lahendust kõigile, surudes seega 
tegelikult peale lihtsalt uusi normatiive olemasolevate ase-
mele. igasugusele vastuhakule õhutamise alltekst on ikkagi 
ju see, et midagi on sinu praeguse olukorra juures halvasti 
ning sa peaksid seda muutma. „kriitilise teadvuse omami-
ne” muudab elu ka keerulisemaks – olles end positsioneeri-
nud teatud põhimõtetele vastavalt, muutuvad mingid valikud 
problemaatiliseks. toetades näiteks open source’i jne, kuidas 
ma ostan endale apple’i tooteid ja kasutan Facebooki? kuid 
kaasaegsed kodanlikud mugavused on nii... mugavad. kuu-
lates hiljuti Griselda Pollocki loengut, mõtlesin sellele, et 

ma ei tohiks tahta kaalust alla võtta, kuna see soov lähtub 
heteronormatiivse ühiskonna nõudmistest ja sisemine ilu on 
kõige olulisem ning ei taastooda valitsevat süsteemi. Selline 
väga printsipiaalne „vabastatud” olek tundub aga inimlikult 
võimatu, kuna paraku on meie käsutuses rohkem kui üksik 
koobas kõrbes ja toitev fanaatiline usk.

Seega vaatamata parimatele kavatsustele ja veendumusele, 
et kriitilise suhtumise arendamine ning ka vastavate sammu-
de astumine oma igapäevases isiklikus elus on vajalik (kuulus 
feministide lahingulause personal is political), tuleb aktsep-
teerida ka üksikisiku vabadust mitte selle kõigega kaasa min-
na. aktsepteerida, et tehaksegi valikuid, mis on komfortsed, 
lähtuvad mugavusest, mugandumisest, alalhoiuinstinktist jne. 
Sest mitte kellegi tõde ei saa olla ülim. kuid see ei tähenda, 
et tehtavad valikud tuleks n-ö rahule jätta, vaid neid tuleks 
aktiivselt teadvustada, nende üle arutada, püüda esitada krii-
tilisi küsimusi, sest vabastada saab ainult iseennast.

Maarin Mürk

Artishoki kolumn

Artishoki veerg on kunstikriitika blogi Artishoki ja Müürilehe koos-
töös valmiv veerg sellest, mis kunstiinimestel parasjagu südamel 
on. Seekord esitatakse kriitilisi küsimusi kriitilisuse enda kohta.

Foto: erakogu

koLM küsIMusT 
fLo kasEaRu  
MaJaMuusEuMILE

Mis on Flo Kasearu Majamuuseum? Kunstiprojekt, klas-
sikaline majamuuseum või midagi kolmandat?
Flo kasearu majamuuseum (Fkm) hõlmab kõike kolme. olen 
võtnud üle klassikalise majamuuseumi üldprintsiibid, nagu 
isikukultus, isiku looming, aeg, kodukoht jne, ja mänginud 
need läbi koduste ning käepäraste vahenditega. tulemuseks 
on kunstiprojekt, mis võtab kokku kolmeaastase perioodi, 
mil olen uues ja nn päris oma kodus toimetanud, seega on 
Fkm väga aja- ja kohaspetsiifiline, eksponeerides töid, mis 
suhestuvad selle majaga. kui muidu elab kunst muuseumis ja 
kunstnik kodus, siis Fkmis on kunst ja kunstnik eksponeeri-
tud kodus ning piir kunstiteose ning mittekunstiobjektide ja 
kodu ning muuseumi vahel on hägune.

Fkm lahendas päris mitu minu kui majahaldaja ja minu kui 
vabakutselise kunstniku probleemi; majale museaalse staa-
tuse omistamisega vabanesin majahaldaja raske vastutuse 
koormast. tänu enda muuseumi asutamisele saan kõik oma 
koduta olevad tööd Fkmi pööningul olevasse väärikasse 
muuseumi kogusse deponeerida. keldrisse rajatud Flo ka-
searu tootmisliinid toodavad terve ööpäev kunsti, võimalda-

des minul lapse kõrvalt 
endiselt aktiivselt kunst-
nikuna töötada. lisaks 
võimaldab kunsti eks-
poneerimine oma kodus 
teha seda rendivabalt 
ning säästlikult. Seega 
on Fkmil palju tähendusi 
ning funktsioone. Fkm ei 
ole kindlasti traditsioo-
nilises võtmes kunstni-
ku majamuuseum, kuhu 
minnakse ainult vaata-
ma, kuidas kunstnik elab 
ja töötab. Seda näeb siin 
muidugi paratamatult ka, 

sest vabakutselise kunstniku igapäevaelu on selle projekti ja 
kunstiteoste üheks ajendiks. 

Kas teosed hakkavad vahetuma või on muuseum oma 
praeguste töödega omalaadne muutumatu tervik?
Fkm ei ole kindlaks määratud ja lõplik tervik, vaid on pide-
vas muutumises ja arengus. kui traditsioonilistes majamuu-
seumites ei teki uut materjali juurde, sest autor ei ela enam, 
siis Fkmis lisandub igapäevaselt kas mõni asi esemekogus-
se, eksponaat muuseumisse või teos arhiivi. uued ideed ja 
teosed võivad välja vahetada Fkmis eksponeeritud vane-
mad tööd, mis kolivad seejärel esimeselt või teiselt korru-
selt ülesse pööningul asuvasse hoidlasse. kõigis korterites 
elavad ka üürnikud, kes mõjutavad oma igapäevaste toime-
tustega ekspositsiooni. tuleviku suhtes jätan endale täieliku 
vabaduse. Fkm on lahti spetsiaalselt välja kuulutatud aega-
del, andes kunstnikuna mulle võimaluse reageerida vastavalt 
enda vajadustele. 

Kas ekspositsiooniga kaasneb ka publikuprogramm ehk 
kas majamuuseumis on plaanis korraldada ka kunstiga 
seotud üritusi? 
Suvel läheb muuseumikollektiiv sundpuhkusele, et minna hil- 
jem uute ideedega edasi. Fkmi direktorina sõlmisin tartu  
kunstimuuseumi direktori rael arteliga rahvusvahelise „Pari-
mate sõprade programmi”, mille raames tegeleme edasi tee-
madega muuseum, kunst, kunstnik ja kodu. Selle raames toi-
muvate ürituste kohta tuleb jälgida jooksvalt reklaami. lisaks 
on lähitulevikus plaanis majamuuseumi laiendamine lõõgas-
tavate ajaveetmisvõimalustega. muuseumikülastajate pinge-
te maandamiseks on plaanis endisesse pesukööki rajatava 
spaakeskuse talgud ja hoovi rajatava veekeskuse avamine, 
vajaduse korral on avatud jalgratta- ja autoremonditöökojad.

www.facebook.com/FloKasearuMajamuuseum

24. aprillil avati Tallinnas Pebre 8 Flo Kasearu 
Majamuuseum. 
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Untitled hoRIsoNT
indrek Grigor

Kriitiline pilk Kiwa retseptsioonile, mille iseärasusi analüüsides püütakse vastata küsimusele, 
miks tema värske kataloog „enter the untitled” ei vasta lugeja ootuste horisondile.

Retseptsioon

kunstikriitika, ennekõike aga kunstiteadus, on võtnud kiwa 
teosed omaks kui tähenduslike mehhanismide kujutamise. 
kiwa teosed on küll konkreetse esteetilise palega (valge kuubi 
formaalne ja steriilne minimalism), kuid sellegipoolest domi-
neerivad kiwa retseptsioonis arutlused selles vormis kujutatu 
sisulise rolli üle. tsiteerin anders härmi ja hanno Soansi kir-
jutatud sissejuhatusest kiwa raamatule „enter the untitled”: 
„teoses „pause” („paus”) näeme kiwa loomingu ühte kinnis-
motiivi – mikrofoni. Seitse mikrofoni hoidvat kätt on suuna-

tud sümbolile, mida võib tõlgendada 
nii muusikalise kui ka tekstilise pau-
si transkriptsioonina. Selle kujundi 
muudab intrigeerivaks kahe erineva 
tähistamisviisi kooskasutus: ühelt 
poolt viitavad kaldkriipsud justkui 
tekstilisele katkestusele kirjasõnas, 
väljajäetud tekstiosale, kuid kolme 
punkti asendavad kolm kriipsu näivad 
olevat täispauside analoogid muu-
sika transkriptsioonis. teisel tasan- 
dil eksisteerivad pildil koos ka kaks 
erinevat kujutamisrežiimi: ühelt poolt 
pildiliselt kujutatud käed ja mikrofo-
nid ning teisalt tingmärgina kujutatud 
paus, kreeka keeles katkestus. tege-
mist on võimatu suhtlusolukorraga, 
kus kommunikatsiooni eelduseks olev 
subjekt – keegi, kes tõlgiks sümbol-
keele helikeelde – on puudu.”1 tähe-

lepanuväärne on siinjuures see, et härm ja Soans räägivad 
kujundite tähenduslikest positsioonidest teineteise suhtes, 
ei maini aga sõnagagi teose tehnilis-formaalset lahendust, see 
ei ole justkui üldse oluline.

kui otsida kiwale eesti kunstiväljalt retseptsioonipõhist pa- 
ralleeli, siis näib kummalisel kombel olevat kõige lähem au-
tor tõnis Vint. elnara taidre kureeris 2007. aastal tartus 
rael artel Gallerys kiwa ja tõnis Vindi ühisnäituse „labürint 
ja igavese tagasituleku teed”, mis seostas need kaks esma-
pilgul teineteisest väga kaugel seisvat autorit läbi labürindi-
kujundi kasutamise. nii siis jällegi ei olnud käsitluse aluseks 
mitte vormiline, ajalooline, sotsioloogiline, poliitiline vms 
taust, vaid konkreetse kujundi sisuline kasutus. näituse ka-
taloogis kirjutab elnara taidre järgmist: „labürint seostub 
tavateadvuses millegi obskuursega, kuid selle näituse ees-
märgiks on leida seoseid labürindi teiste, sügavamate tähen-
dustega, anda tõlgendusi kiwa ja Vindi kunstiloomingule ning 
demonstreerida nende sisemise loogika järjekindlust.”2

kiwa ja tõnis Vindi looming ei erine taidre tõlgenduses 
mitte vormi ja kunstiloolise fooni poolest, viimasele ei vii-
ta taidre oma käsitluses üldse, vaid metodoloogia poolest. 
ülalpool viidatud retseptsioonipõhine paralleel seisneb nii-
siis selles, et mõlema autori loomingu esmatasandina nähak-
se tähenduslikke mehhanisme, mitte esteetilisi valikuid.

fenomen

kiwa retseptsiooni kõige tähelepanuväärsemaks asjaoluks 
on see, et sisuline teoreetiline analüüs on üldse kiwale osaks 
saanud, erinevalt tõnis Vindist, kelle teoste esimesed sisuli-
sed analüüsid kuuluvadki suhteliselt noorele kunstiteadlasele 
elnara taidrele 00ndate keskpaigast, kui tõnis Vint oli juba 
vanem kui 60. küsimus on selles, miks kiwa ka sisulisel ta-
sandil nii hästi kunstiväljale vastu võeti, samas kui Vint jäi oma 
retseptsioonis aastakümneiks hoomamatuks fenomeniks?

jättes kõrvale ajaloolise ja sotsiaalse kuristiku nende kahe 
autori vahel kui liiga ebamäärase ja suure teema, tooksin es-
malt esile kahe autori vahelised paralleelid. mõlemad loojad 
on väga isikukesksed ehk mõlemad on staarid. mõlemad on 
oma tegevuse teoreetilist fooni ise ulatuslikult nii artiklite kui 
intervjuude vahendusel seletanud. Võib väita, et mõlemad 
on oma loomingus mingis mõttes asotsiaalsed või vähemalt 
ebamaised. 

tundub, et vahe kahe autori vastuvõtus peitub ennekõike 
keelelises kontekstis. Vint lähtub traditsioonilisest esoteeri-
kast. tsiteerin almanahhis „kunst” ilmunud tõnis Vindi artik-
list „kuldne lill. tantra tao”: „ring on tsenter. Siia keskenda-
me oma tähelepanu. Siia koondame oma sisemise energia. 
esiteks ruumis, siis ajas, sest mandala tsenter on püsiv kons-
tant ka ajas. See tsenter ajas on „praegu”. tulevikuta, mine-
vikuta, alati püsiv, momendil valitsev hetk.”3

Vindi tekstis on selge sisuline väide, mis ei erine oma esi-
tuselt aga tavapärasest keelekasutusest. kiwa seevastu astub 
kunstiväljale poststrukturalistliku teooria mängulise keele 
pluralistlikus kontekstis ja hakkab seda ka kohe enese huvi-
des ära kasutama. nii näiteks on poststrukturalistliku retoo-
rika üks olulisi osiseid obskuurne mõistekultus – dekonst-
ruktsioon, simulaakrum, diskursus, sümboolne kord jne. 
kiwa vastab omapoolsete leiutistega, nagu funktsionaalne 
väärinterpretatsioon, nothingoloogia, friik null, metabor, 
0-protseduur ja teised neologismid, mille hulka kuulub ka 
kunstniku enda nimi. 

Paradoksaalsel kombel iseloomustab poststrukturalistlik-
ku teooriat mõistekultuse kõrval keskendumine keele või-
mele tähistada, mis on ka kiwa teoste üks keskseid intriige, 
väljendudes kõige ehedamalt pelgas nimetamisaktis. Soansi 
ja härmi ingliskeelse mõistega zeroliners määratletud teosed 
on nende iseloomustuse kohaselt oma pealkirjaga ident-
sed, näiteks „zero” („null”), „untitled” („nimetu”), „nothing” 
(eimiski) jt. heliinstallatsioon „the infinite number of 
artworks” („lõputu arv kunstiteoseid”) ei sisalda aga enam 
ei teoseid ega nimesid. tsiteerin Soansi ja härmi: „nimeta-
mine toimub täielikul tühikäigul, justkui piisaks kunstiteose 
sünniks ühe järgmise järjekorranumbri väljakuulutamisest.”4

Poststrukturalistlikus keeleväljas üles kasvanud kriitikud, 
kelle hulka ka siinkirjutaja kuulub, haakuvad sellise keeleka-
sutusega autoriga viivitamatult. Sest poststrukturalism sea-
dis humanitaarteaduste, sealjuures ka kunstiteaduse, kesk-
punkti keelelise reaalsuse, samas kui Vint suhestab ennast, 
opereerides tavakeelega justkui keelevälise reaalsusega.

kummagi autori keelekasutusest on ilmselt tingitud ka üks 
olulisimaid sisulisi erinevusi nende retseptsioonis. kiwa loo-
mingust otsitakse vastust. Samas kui Vint on igavikulise ter-
viku looja. tsiteerides taas taidre kiwa ja Vindi ühisnäituse 
„labürint ja igavese tagasituleku teed” kataloogi: „kiwa la-
bürintides on nii apelleerimist postmodernistlike teadmiste 
metafoorsele käsitlusele kui ka vahetu, isikliku rituaali ele-
mente. Seevastu jäävad tõnis Vindi tööd mitte niivõrd män-
gulisteks ja hüpoteetilisteks, vaid tõsiselt uurimuslikeks... 
autor viitab märgi tähendusele ainult pärast põhjalikku uuri- 
mist ja järeleproovimist, üritades välistada subjektiivseid ja 
mingil määral ka intuitiivsest lähenemisest tingitud potent-
siaalseid eksimisvõimalusi.”5

Samas kaldub aga ka kiwa ise kummalisel kombel esoteeri-
kasse, viidates etV saatele „oP!” antud intervjuus tõsiasjale, 
et tema nothingoloogia-alastes töödes väidetu on leidnud 
korduvat teaduslikku tõestust.6 kontakti otsimine keeleväli-
sega lähendab kiwat aga jälle tõnis Vindi esoteerilisele re-
toorikale: „keskendades oma tähelepanu kindlale punktile 
pildis ja lülitades välja emotsionaalsed reaktsioonid, kutsuvad 
need pildid esile seni märkamatuks jäänud psüühilisi efekte. 

nähtus on väga komplitseeritud. Probleemi uurivad tead-
lased paljudes maades. kirjandus, mis püüab asjasse selgust 
tuua, on rikkalik.”7

Horisont
tulles siit tagasi küsimuse juurde, miks kiwa kataloog siinkir-
jutaja ootuste horisondile ei vastanud, näib probleem ole-
vat selles, et kataloog ei anna vastust. See on kogum kiwa 
protseduurilisi masinaid ilusal klantspaberil, mis mõjub kui 
kokkuvõte ning sunnib seeläbi paratamatult küsima, et miks 
ja mis edasi? 

kiwa ise määratleb oma teoseid kui loogilisi formaalseid 
protsesse ning seetõttu on täiesti loogiline otsida selle prot-
sessi tulemust, millesuunaline tegevus on samuti üks kiwa 
retseptsiooni tunnusjooni. nii lõpetab siinkõneleja oma 
kunst.ee-s ilmunud artikli „kiwa und das Sublime” väite-
ga, et kiwa looming annab alust rääkida paradigmaatilisest 
nihkest 20. sajandi filosoofias. dominantsel kohal seisnud 
representatsiooni verifikatsiooniküsimuse juurest on toimu-
nud pöördumine tunnetusteooria juurde.8 Soans ja härm 
lõpetavad kataloogis oleva teksti järgmise väitega: „Siin ei 
ole tegu mitte tühjuse valemitega nothingoloogilises mõttes, 
vaid katsega tühjuse kogemust (koodieelset seisundit) pildi-
liselt representeerida.”9

1 Anders Härm, Hanno Soans „Kiwalüüs”, Kiwa raamatust „enter 
the untitled”, Tallinn: Paranoia, 2013, pagineerimata.
2 Elnara Taidre „Labürint ja igavese tagasituleku teed”, Tartu: 
Hotel Pärnu, 2007, pagineerimata. 
3 Tõnis Vint „Kuldne lill. Tantra Tao”, almanahh „Kunst” 1975, nr 2 
[48. hävitatud number], kujundusnäide reprodutseeritud albumis 
„Tõnis Vint ja tema esteetiline universum”, Tallinn: Kumu, 2012, lk 10. 
4 Anders Härm, Hanno Soans „Kiwalüüs”.
5 Elnara Taidre „Labürint ja igavese tagasituleku teed”.
6 „OP!”, 23.04.2013.
7 Tõnis Vint „Kuldne lill. Tantra Tao”.
8 Indrek Grigor „Kiwa und das Sublime”, Kunst.ee 3–4/2010, lk 64.
9 Anders Härm, Hanno Soans „Kiwalüüs”.

näitus kunstnik/kuraator toimumisaeg toimumiskoht
Anna-Stina  
Treumund –  

kunstnik

Vahur Toss –  
tavaline 
inimene

Maarin Mürk –  
kriitik

Eike Eplik – 
kunstnik
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Pole piire / Vahet pole? tanel rander 12.04.–05.05. tartu kunstimaja 4 5 - 5 4,7

androgüünsed 
meelemasinad

kristi kongi, raoul kurvitz  04.05.–26.05. tallinna kunstihoone 
galerii

4 - 4 5 4,3

ebaselged kehad kaspar jassa, margit lõhmus,  
rauno-thomas moss, eva mustonen, 
marja-liisa Plats, Vahur Puik

16.04.–30.04. Y galerii 3,5 4 - 4 3,8

helemust/süsivalge tõnu tunnel 25.04.–19.05. tallinna linnagalerii 2 5 5 2 3,5

enter the untitled kiwa 04.04.–04.05. Vaal galerii 4 - 3 3 3,3

Pöördumised kuraatorid anu Vahtra ja reimo 
Võsa-tangsoo

17.04.–29.04. hobusepea galerii 3 2 4 - 3

not yet titled hanna Parman, liina Pääsuke,  
keiu maasik, inga ulena

18.04.–02.05. eka G - - 3 - 3

robusto mihkel ilus 15.04.–27.04. draakoni galerii - 2 3 - 2,5

Georgie nettell 12.04.–31.05. temnikova & kasela 
galerii

- - - 1 1

5 - klassika / 4 - vaatamist väärt / 3 - keskpärane / 2 - väheütlev / 1 - ajaraisk / - pole külastanud / ei soovi hinnata
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Mis on kogukonnateater?

kogukonnateater on üks rakendusteatri alla kuuluvatest teat-
ripraktikatest, mis pakub võimalust luua lavastusi lähtuvalt 
konkreetse kogukonna vajadustest ja olulistest „lugudest”, 
mille lahtiharutamiseks ja kõrvaltvaatamiseks on tarvidus. 
kogukonnateatri õpetlase-praktiseerija richard owen Gee-
ri pakutud määratlus – „kogukonnaliikmete endi poolt, neile 
endile ja neile olulistel teemadel” – võiks samuti kokkuvõt-
likult seda teatripraktikat iseloomustada. laval räägitakse 
kohalikke ja/või isiklikke lugusid, mitte ei kanta ette ole-
masolevaid dramaturgilisi tekste. tihti tuuakse kogukonna-
teatri nime all küll lavale ka üksüheseid dokumentaalsete 
lugude ümberjutustusi, kuid mulle tundub, et pigem võiks 
kogukondliku lavastuse protsess tähendada dokumentaalse 
materjali pealt uue teksti loomist (kas siis allegoorilise või 
fiktsionaalsete tegelastega) või vähemalt selle põimimist 
kunstiliste lahendustega, pakkudes seeläbi laiemaid tõlgen-
dusvõimalusi. kogukondliku lavastuse tööprotsessis kasuta-
takse inimeste avamiseks pinget maandavaid soojendus- ja 
usaldusmänge ning hiljem lavastuse materjali kogumiseks 
improvisatsioonitehnikaid.

Teater kui sotsiaalse muutuse läte
euroopas võis näha eeldusi kogukonnateatri tekkeks bertolt 
brechti 1920.–1930. aastate töös. eriti tema loodud näiden-
divormi lehrstücke (hariv näidend) juures, mis oli kirjutatud 
konkreetsetele näitlejatele (tihti harrastusnäitlejad) ja konk-
reetsele publikule ning mille mõte seisnes eelkõige kom-
munismiidee levitamises vastukaaluna levivale natsismile. 
2012. aasta oktoobris toimunud rakendusteatri konverent-
sil „draama ühendab inimesi” väitis teatriuurija madli Pesti, 
et brecht arendas välja dramaturgia, mis tekitaks sotsiaalset 
muutust. miks olid lehrstücke’d aga nõnda edukad rahva moti- 
veerimisel? usun, et mida isiklikumalt teater meid puudutab, 
seda transformeerivam on tema mõjujõud.

nii brechti lehrstücke’d kui ka tänapäeval mõistetav kogu-
konnateater erinevad klassikalisest teatrist seeläbi, et kaa-
savad lavastusprotsessi vältel ja etendustes väga tihedalt ka 
neid inimesi, kelle lugu esitatakse, ja järelikult on suurem ka 
tõenäosus, et nad on avatud suhtluse tekkeks ning võivad 
olla reaalse sotsiaalse muutuse tõukejõuks.

teatripraktik michael rohd (1998) leiab, et põhimõtteliselt 
on igaüks võimeline taolisest loometööst osa võtma. „teat-
riharidus, teatrikogemus, isegi teatriga tuttav olemine pole 
vajalikud. mis on vajalik, on soov astuda dialoogi.” Seega 
eeldab kogukonnateater virtuoosse esituse asemel pigem 
ausat ja motiveeritud suhtlust, mis on juba oma olemuses 
isiklik. ja isiklik on motiveeriv. kui tihti me ikka astume eestis 
tänavaile, et protestida amazonase vihmametsade lagedaks 
raiumise vastu? muidugi võib see teema meile ajalehest silma 
hakates hinge minna, kuid reaalsete tegudeni jõutakse sellis-
tel puhkudel siiski harva. Samas kui tuleb keegi ja raiub maha 
meie eravaldusel asuva metsa, ei jäta see meid sugugi nii üks-
kõikseks. kogukonnateater aktiveerib inimesi just seetõttu, 
et tegeleb inimeste endi lugudega nende endi esituses.

Tõsiseltvõetav kunstiline eneseväljendus
miks peetakse sedalaadi tõsiseltvõetavat kunstilist enese-
väljendust vaid professionaalset väljaõpet omavate kunstni-
ke pärusmaaks? ma ei pea silmas seda, et professionaalne 
teater ja teatritegijad oleksid ebavajalikud, vaid pigem on 
küsimus selles, miks ei ole loominguline eneseväljendus kui 

selline rahva ühisomand ja igapäevane praktika? Või on see 
nii ainult lääne ühiskonnas, kus moraalinormid ja käitumis-
koodeksid on vorminud meid aja jooksul väljaütlemistes ja 
tegudes ettevaatlik olema, kartes saada häbistatud või nae-
ruvääristatud? otsides inspiratsiooni „kunsti ja igapäevaelu 
seotusest” väljastpoolt lääne kultuuriruumi, võiks heita pilgu 
aafrika riikides harrastatavatele töölauludele, mida esita-
takse üheskoos töö tegemise käigus, sealjuures ei ole laulu-
oskus üldse määrava tähtsusega. laulude temaatika pärineb 
enamasti elust inimeste ümber ja seeläbi jagatakse üksteise-
ga ka pidevalt oma muresid ning rõõme. kunagi lauldi eestis-
ki regilaule, mis juhtus?

david diamond arutleb, et kartesiaanliku mehhaniseeri-
tud mudeli juurdumisega ja hilisema kolonialismi levikuga üle 
terve maakera (lõpetades mehhaniseeritud kapitalismiga) 
tegi ka primaarne lugude jutustamise kunst läbi mehhaanilise 
arengu. See transformeerus millestki, mis oli olnud kogu-
konna loomulik osa, tarbijale toodetud produktiks. tänasel 
päeval ostab suurem osa inimesi teatrit, ostab tantsu, ostab 
maale, ostab raamatuid, ostab filme. aga millal me kasuta-
me teatri, tantsu jne sümboolset keelt, et rääkida omaen-
da lugusid oma kollektiivsetest minadest? (diamond 2007) 
mulle tundub, et kogukonnateatril on tegelikult olemas kõik 
eeldused, et inimestele taolist tõsiseltvõetavat kunstilise ene-
seväljenduse võimalust pakkuda – seda, et läbi kunsti vahen-
dite võikski ka inimene, kes igapäevaselt kunstivaldkonnas 
ei tegutse, endale abi või inspiratsiooni otsida või lihtsalt 
midagi ilusat luua. iseasi on see, et käesoleval hetkel kogub 
see teatrivorm alles jõudu ja läheb ilmselt tükk aega, enne 
kui see saavutab laiema tuntuse ja tunnustatuse. miks see 
seda aga vääriks? Äkki peitub vastus hollandlasest kogukon-
nateatri praktiseerija Sally Gordoni kirjelduses: „nad saavad 
jõudu kunstist, luuletuse kirjutamisest, ilusa maski meister-
damisest. nad mõistavad, et on kunstnikud ning et neil on 
loovust ja fantaasiat, et nad on rohkem, kui lihtsalt maja ko-
ristavad naised.” (erven 2001) usun, et igas inimeses peitub 
loovus, tahe luua midagi esteetiliselt kaunist ja olulist, kuid 
tihtipeale kaob vanemaks saades selle rakendamise võima-
lus. lapsena on meil lubatud mängida, hüpata, laulda, kui ei 
oska, tantsida, isegi kui perfektselt rütmi ei tunne. ühel het-
kel muutub see aga justkui ebasobilikuks. mulle tundub, et 
nõnda on see vähemalt selles ühiskonnas, kus mina elan. ko-
gukonnateater võiks olla see vahend, mis saaks pakkuda või-
malust olla loominguline ning seda olenemata sellest, milli-
sesse vanuserühma või sotsiaalsesse staatusesse kuulutakse.

Esteetikast
esteetikaküsimus jäetakse kogukonnateatrist rääkides tihti 
kõrvale ning esile tõstetakse pealtnäha kergemini identifit-
seeritavat sotsiaalset kasutegurit. kuna kogukonnateatrit 
vaadeldakse tavaliselt väljaspool „legitiimse” kunsti miljööd 
(seda eristatakse nii kõrgemast kunstist, massikultuurist, 
peavooluteatrist kui ka avangardist), on see ilma jäänud ka 
kultuuriteoreetikute ja teatriteadlaste tagasisidest (erven 
2001). Samas väidavad mitmed kogukonnateatri üle teore-
tiseerijad (erven 2001; little s.a.), et kogukonnakunst, just 
nagu iga teine kultuuriline praktika, opereerib vastavalt oma-
enda esteetikale ja kuigi kogukonnateatri praktiseerijad vaja-
vad samuti konstruktiivset tagasisidet, ei peaks kogukonna-
teatrit siiski hindama standardite järgi, mis on talle võõrad. 
„Õunade hindamisel tuleb vältida apelsinidele loodud kri-
teeriumeid (little s.a.).” aga kuidas ja milliste tunnusjoon-

kogukoNNaTEaTER – 
kELLELE Ja MILLEks?
Maaja Hallik

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia näitleja eriala tudeng Maaja Hallik tunneb huvi, kuidas teater 
võiks lisaks „kaunile” ka aktiivsemalt kasulik olla. nii osales ta näiteks USas konverentsil 

„Pedagogy and Theatre of the Oppressed” ning julian Boali koolitusel. Ühtlasi kirjutas ta 
neljanda õppeaasta algul seminaritöö teemal „Mis kasu on kogukonnal kogukonnateatrist?”. 

Sellel tööl põhineb ka käesolev artikkel.
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Elektriteatri vedajad Johannes Lõhmus ja Andres Kauts

elektriteater on tartu noorim ja väikseim kino, kus näidatak-
se palju eesti ja žanrifilme, korraldatakse kohtumisi autorite-
ga ning peetakse teemafestivale. hooandja projekti raames 
soovib elektriteater panna tööle oma traditsioonilise 35 mm 
filmilindiga kinoprojektori. kuigi digiajastu on peale tulemas, 
ei kao filmilint art house kinodest. Vastupidi – varsti on art 
house kinod ainsad kohad, kus on võimalik näha vana klassi-
kat või retrospektiive autentselt filmilindilt projektorikõrina 
saatel. Selleks et elektriteater saaks projektoriga filmi näidata, 
on vaja veel see tehnikaruumis paika sättida, helitehnikaga 
ühendada, osta sobivad objektiivid ja filmilindi kerimismeh-
hanism ning projektorile korralik alus ehitada. kui hooandja 
projekt on edukas, saab elektriteater alustada septembris 
uut hooaega juba töötava 35 mm filmilindi projektoriga.

Aita Elektriteatril kinoprojektor tööle panna aadressil  
www.hooandja.ee või QR-koodi vahendusel.

Jätkame Müürilehe ja ühisrahastusplatvormi Hooandja koos-
töörubriiki, milles tutvustame lähemalt huvitavaid käimasolevaid 
projekte ning tegemisi, mille teostumisele ka Müürilehe lugejatel 
on võimalik kaasa aidata.

ELEkTRITEaTRI kINo- 
pRoJEkToRI TööLEpaNEk

kes oli sinu kooli parim õpetaja? See, kelle tunnis oli alati huvi- 
tav. kujuta aga ette kooli, kus iga ainetund on nii huvitav, et 
ootad seda kannatamatult. Sellist kooli veel pole, aga ühes 
eesti koolis on parim geograafiaõpetaja ja mõnes teises pa-
rim kirjandusõpetaja, kuskil on parim matemaatika-, ema-
keele- ja keemiaõpetaja. Silmaring.ee olekski kompaktne 
veebipõhine õpikeskkond, kus õpetavad eesti parimad õpe-
tajad – igas aines. 

esimese sammuna tuleb selleks aga luua veebiplatvorm. 
koht, mida on nii lihtne kasutada, et iga õpetaja oskab laadi-
da üles videoid ja koostada teste, ning mis on sedavõrd mõ-
nus, et õpilane ise tahab silmaring.ee kaudu järjest juurde 
õppida. See on nagu meelelahutus, aga saad sealjuures tar-
gemaks. mis oleks silmaring.ee eeliseks? inimese aju töötleb 
infot erinevalt. näiteks raamatu lugemisest mäletame kahe 
nädala pärast vaid 10%. teise inimese jutust (ka õpetaja ju-
tust) mäletame 20%. aga video vaatamisest (kus on tekst, 
heli ja pildid koos) jääb meelde 50% ja kui kaasata õppija 
arutellu või kui ta vastab pärast õppetükki küsimustele, sal-
vestub 70%. eesmärgiks on silmaring.ee juba uue kooliaas-
ta alguseks valmis saada ning esitleda seda õpetajatele ja 
õpilastele.

Õpikeskkonna loomisele saad aidata kaasa aadressil  
www.hooandja.ee või QR-koodi vahendusel.

vEEbIpÕhINE ÕpIkEsk-
koND sILMaRINg.EE
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te järgi siis kogukondlike lavastuste esteetilist terviklikkust 
määratleda?

edward little toob välja, et kuigi peavooluteatril ja kogu-
konnateatril on mitmeid ühiseid tunnusjooni (mõlemad lä-
henemised hindavad kunstilise produkti loomes visiooni ole-
masolu, teema asjakohasust ja kvaliteeti, peavad oluliseks 
oskusi, originaalsust ja kunstilisi valikuid tõlgendusprotses-
sis), siis erinevalt peavooluteatrist, mis annab privileegi libe-
raalsele individualismile, väärtustab kogukonnateater pigem 

suhtepõhist esteetikat. kui peavooluteater rõhutab autori, 
lavastaja, kunstniku ja näitleja oskusi ning saavutusi, otsib esi-
tuses universaalsust ja toetab selget esteetilist vahetegemist 
„kunsti” ja „elu” vahel, siis kogukonnateater väärtustab es-
teetikat, kus visioon, teema asjakohasus, interpretatsioon 
ja autentsus tulenevad kohalikust kultuurilisest eneseväljen-
dusest. See on istutatud kogukondlikku arusaama enamasti 
kasulikkusest, osalusest nii „kunstis” kui „elus”. nende kahe 
suuna vaatlemine vastastikku sõltuvate ja üksteist täienda-
vate osadena võimaldaks näha neid esteetiliste alternatii-
videna, erinevalt sellistest kategooriatest nagu amatöör/
professionaal, rakendusteater/peavooluteater, elu/kunst, 
mida nähakse tihtipeale võistlevana või üksteist välistavate-
na. (little s.a.)

 

Aristotelese ja boali poeetikate süntees
augusto boal kirjeldab raamatus „theatre of the oppres-
sed”, kuidas „teater” tähendas kunagi inimesi, kes laulsid va-
bana värskes õhus, kus teatraalne etteaste oli loodud kogu- 
konna enda liikmete poolt ning nende endi jaoks. Siis tuli aga 
aristokraatia ning lahutas lavale lubatud inimesed neist, kes 
pidid jääma passiivselt istuma, vastuvõtlikeks pealtvaataja-
teks. Selleks et etendus võiks efektiivselt peegeldada do-
mineerivat ideoloogiat, lõi aristokraatia teisegi lahknevuse: 
mõned näitlejad on protagonistid (aristokraadid) ja teised 
on koor, sümboliseerides massi. aristotelese välja pakutud 
poeetika, mida boal kutsub „tragöödia sundivaks süstee-
miks”, näitab boali meelest väga hästi, kuidas taoline teater 
töötab – pealtvaataja delegeerib kogu võimu dramaatilise-
le karakterile, et viimane võiks tegutseda ja mõelda tema 
asemel. (boal 2011) iseenesest ei ole ju empaatiavõime ja 
fantaasiamaailma rakendamises midagi halba ja ma usun, 
et boalgi ei soovinud aristotelese süsteemi uue ristimise-
ga kogu meie tänapäevast kontseptsiooni teatrist pahupidi 
pöörata, vaid juhtida kõigest tähelepanu selle süsteemi või-
malikele kitsaskohtadele ja avada inimeste silmi alternatiiv-
sete võimaluste osas.

muidugi on inimesed alati tahtnud näha lugusid, mis viiksid 
neid mõtteis seiklema koos kangelastega radadele, kuhu nad 
oma argises elus võib-olla kunagi ei satuks või siis vastupidi, 
kuhu nad kunagi ei tahaks sattuda. lavastaja jim ashilevi on 

viidanud filosoof Slavoj Žižeki ideele: „Fantaasia on reaalsuse 
tugi. inimene ei suuda elus toimida, uskumata mingisse illu- 
siooni (ashilevi 2011).” tsiteerides filmide ja vaatajate suh-
te üle arutlevat Žižekit, kirjutab ashilevi veel: „müsteerium 
seisneb selles, et olgugi me teadlikud selle pelgast lavastatu-
sest, selle väljamõeldusest, lummab see meid siiski – selles 
seisnebki asja põhiline võlu. te olete tunnistajaks teatavale 
ahvatlevale stseenile, seejärel näidatakse teile, et tegemist 
on võltsi asjaga (lavamasinad taga), kuid see lummab teid en-

diselt, illusioon püsib, illusioonis peitub midagi tõelist, midagi 
tõelisemat kui taamal olev reaalsus.” (ashilevi 2011) olene-
mata oma võlust, ei paku see lummatud seisund siiski taolist 
võimalust kaalutlevaks ja konstruktiivseks analüüsiks nagu 
brechti eepiline teater või viimasest innustunud boali „rõhu-
tute poeetika” (poetics of the oppressed).

kogukonnateater võiks minu kujutluses olla aristotele-
se ja boali poeetikate süntees, kaasates endas nii lummust 
kui analüüsi ja seda kõike kogukonnas elavatele inimestele 
isiklikus võtmes. lummust selles mõttes, et kasutada kuns-
tiliste vahendite väge, loomaks kujuteldavat maailma, kuhu 
käsitletavad teemad saaks distantseerimise eesmärgil tõsta, 
ja analüüsi selleks, et suuta tolle maailma sees siiski ka orien-
teeruda, kaaluda variante, öelda „seis!” ja vajaduse korral 
mitte minna kaasa peategelasega. Sellisena võiks kogukon-
nateater olla kogukonnale ühelt poolt kasulikuks tööriistaks, 
kuid teisalt ka tõeliseks kogukonna kunstiväljenduseks.

Kogukonnateater Eestis
kuigi puhtakujulist kogukondlikku lavastust eestis praktiliselt 
ei tuntagi, siis rakendusteatri mõningate vormide praktisee-
rimine on siiski aina enam levimas. tuntuimad tegijad on Vat 
teatri ning lastekaitse liidu noortekogu juures tegutsevad 
foorumteatri grupid, kes kasutavad foorumteatrit (ja teisi 
theatre of the oppressed meetodeid), lisaks tegeleb foorum-
teatriga ka mtü Foorumteater. mtü moreno keskuse all 
tegutsevad tallinna Psühhodraama kool ja alates 2006. aas-
tast ka eesti luguteater. on kaks aktiivselt tegutsevat imp-
roteatrit: improgrupp jaa! ning eesti improteater. mtü cli-
nic clowns eesti saadab regulaarselt haiglatesse kloune, kes 
(kasutades samuti teatraalseid vahendeid) käivad haigetele 
lastele rõõmu viimas.

kogukonnateatri ilmingutena võiks põhimõtteliselt käsitle-
da ka lavastusi, mis, küll professionaalsete teatritegijate esi-
tuses, on saanud oma ainestiku kogukonnast läbi otsekon-
takti kogukonna liikmetega. Viimastel aastatel eestis toimunu 
põhjal võiks taoliseks näiteks tuua kindlasti novõi teatri 
(uue teatri) lavastuse „Venelased on juba sellised”, kus ees-
tis elavate venelaste lood tuuakse väga ausalt ja avalalt la-
vale. mida mõtlevad eestivenelased? kuidas on nad taasise-
seisvunud eesti Vabariigi ajal elanud? Sellesse kategooriasse 
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võiks kuuluda ka 2012. aasta suvel etendunud jim ashilevi 
„13”. antud lavastuse puhul olid dramaturgideks tallinna ja 
tabasalu koolide seitsmendate klasside õpilased, kes kirjuta-
sid ausalt oma elust, ning nende juttude põhjal pani lavastaja 
kokku nii-öelda ülevaate teismelise elu probleemidest.

obinitsas Setomaal aset leidnud ain mäeotsa „taarka” 
ainestik tuleneb samuti väga konkreetselt ühe kogukonna 
pärimusest – oli ju lavastusse kaasatud palju traditsiooni-
list laulu ja tantsu, räägiti setude elust vene võimu all, eesti 
Vabariiki sattumisest ja eestistamisest. eks pärimusteatriks 
kutsutu astub kogukonnateatriga samuti päris ligilähedast 
sammu.

rääkides sotsiaalsest teatrist eesti kontekstis ei saa kuida-
gi mööda ka merle karusoost, keda võib pidada selle vald-
konna tõeliseks pioneeriks. karusoo kutsub oma lavastusi 
„elulooteatriks”, mille käigus tuuakse lavale pärisinimeste 
pärislugusid. tsiteerides karusood (1999): „Suurim vägivald, 
mis muutustega kaasas käib, on mälutõkked. Viimasel poolel 
sajandil arenes see tendents sinnamaani, et inimene ei toh-
tinud mäletada omaenese elu.” nõnda on karusoo toonud 
lavale palju lugusid seoses ii maailmasõja ning küüditamis-
tega (nt „Sünniaeg, sünnikoht”, „Sügis 1944. i. mere äärde 
põgenejate teekonnad”, „küüdipoisid”), lisaks aga mitmeid 
teisi dokumentaalsetel materjalidel põhinevaid lugusid.

lühike ülevaade antud, tuleb siiski tunnistada, et väga palju 
meil taolist teatrit siiski ei tehta ega tunta. eestis võib ju lei-
duda mitmeid harrastusteatreid, kuid kuna nende eesmär-
giks on siiski pigem peavooluteatri kopeerimine (nii mängita-
vate materjalide osas kui ka esituslaadilt), siis täidavad need 
ikkagi kogukonnateatrist erinevaid eesmärke. mulle tundub, 
et üheks esimeseks sammuks, et eestis kogukonnateatrit 
(ning ka teisi rakendusteatri alla kuuluvaid meetodeid) ini-
mestele kättesaadavamaks muuta ning rohkem tutvustada, 
oleks ühe koondava organisatsiooni loomine koos põhjaliku 
andmebaasiga veebis, mis võiks koondada kõiki rakendus-
teatriga tegelevaid ühendusi ning inimesi eestis ning anda tea-
da ka toimuvatest üritustest. 

loomulikult võiks meil olla ka rohkem sellele tööle spet-
sialiseerunud professionaale, kelle põhitegevus olekski vald-
konna edasiarendamine eestis. tallinna ülikoolis saab küll 
õppida kunstiteraapiaid (sh psühhodraamat) ja tü Viljandi 
kultuuriakadeemias on huvijuhtide erialal võimalik kuulata 
mõningaid rakendusteatriga seotud aineid, kuid süsteemset 
õpet, mis koolitakski rakendusteatri professionaale, meil 
pole. jääb vaid hoida pöialt, et huvi interdistsiplinaarsete 
teatripraktikate vastu kasvab ning eestiski saab teoks süs-
teemse võrgustiku loomine ning valdkonnaga tegelevate ini-
meste laialdasem koolitamine. Sest kes teab, järsku on aeg 
kogukonnateatri kui väljendusvormi jaoks just praegu küps.

Illustratsioon: Vahram Muradyan



6.–9. juunini toimub Tallinnas taas linnaratturite festival 
Tallinn Bicycle Week – nädal täis isepropelleeruvat sõidumõnu, elu, 
vabadust ja ilusaid rattaid. Tallinn Bicycle Week on olemas selleks, 

et tutvustada jalgratast ja seda ümbritsevat kõigis selle eri vormides 
ning avaldada austust jalgrattale kui mõtteid ja tegusid inspireerivale 

nähtusele, pakkudes praegustele ning tulevastele Eesti 
velonautidele uut väljundit ja kokkupuutepunkti. 

TALLINN BICYCLE WEEK 2013 
programm

6. juuni: Seminar-välkloeng F-Hoones
7. juuni: Tour d’ÖÖ öösõit ja Goldsprints klubiöö Noblessneris

8. juuni: Velotiks Rattapäev Noblessneris
9. juuni: Rattapiknik Pirita jõe ääres
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MaRIT sIRgMETs – MINu  
mainstream oN avaNgaRD
Küsis Marie Kliiman

Kuidas nüüd selles koolis sees olles kooli maine tundub?
See on huvitav teema. kõik õppejõud/kunstnikud, kes siia 
tulevad, ütlevad, et see on üks paremaid koole nüüdsel ajal 
üldse. üle maailma käivad ju hetke tipptegijad töötubasid 
andmas. Samal ajal pole see kool veel nii tuntud, et tuhan-
ded käiksid sisseastumiskatsetel, mis on ka hea, sest kool on 
justkui väikseks saladuseks Fredrikstadis. kui sa avastad sel-
le, oled üliõnnelik. See pole veel mainstream. meie uus näit- 
lejate osakonna juhataja karmenlara ely ütles, et ta peab jõu-
liselt seda kooli ja süsteemi kaitsma. kuna meie kool on nii 
väike, siis norra põhiline suur teatrikool varastab vaikselt 
meie ideid. Praegusel hetkel on nta igatahes väga-väga va-
jalik, kõva tasemega ning tõusuteel olev kool. See on väga 
praeguse momendi asi.

Mis NTA õppe puhul eriline on?
ainuke asi, mida ntas ei õpetata, on Stanislavski süsteem 
ja üleüldse klassikalised süsteemid, ka brecht näiteks. aga 
mida meile tutvustatakse, on meetodid, mida katsetatakse-
gi just praegu. nature theater of oklahoma näiteks. minu 
mõtlemise mainstream on avangard. ma olen kasvanud selli-
ses keskkonnas, kus ma ei suhestugi niivõrd klassikalise teat-
riga, kuivõrd erinevate katsetustega. meile tutvustatakse nii  
paljusid erinevaid meetodeid ja ma tunnen, et ma ei pea va-
likut tegema. üritame luua enda keelt, laenates siit ja sealt 
meetodist erinevaid tööriistu ja vahendeid. Päris oma maa-
ilma ja keele loomine on lõppeesmärk, millest olen praegu 
veel kaugel, kuid teoreetiliselt kuulub selline idee meie kooli- 
süsteemi juurde.

Kas teater on praegu üleüldiselt äkki sellises liikumises, 
et avangard on uus mainstream?
See võib nii olla küll. no selles suunas on asi liikunud juba pä-
ris pikka aega, aga vaadates, mis teatrites praktiliselt toimub, 
siis pole see sinna veel jõudnud.

Kas NTA ja meie eestimaiste lavaka ja Viljandi Kultuu-
riakadeemia näitleja- ja lavastajaõppe õppesüsteemide 
vahel on ka mingeid elemente, mida saaks üle kanda?
See on küsimus, millele ma ei oska niivõrd poliitiliselt kor-
rektselt vastata. esimesel aastal siin olles mõtlesin sellele 
küll palju, kuna mu sõbrad õppisid just sel ajal lavakas. Prae-
gu pole ma sellele enam mõelnud. ma kohe ei oskagi öelda. 
mul on tunne, et norra kool on lihtsalt nii erandlik. Seal on 
teistsugused huvid. ma pole üldse ülbe ja ma ei arva, et eesti 
süsteemis oleks midagi kohutavalt valesti. ma näen mitmeid 
punkte, mida seal võiks parandada, aga seda tuleks teha pi-
gem süsteemisiseselt, mitte võtta üle ntalt. ma ei looks seda 
linki siia praegu. koolide eesmärgid, milleks õpe on mõeldud, 
on erinevad. Paljud meie tudengid ei tahagi niivõrd teatri kui 
vormiga tegeleda. me ei taha teha teatrit.  

Aga mida te siis tahate?
me tahame luua... (mõtlemispaus) me ei taha sõltuda... (mõt-
lemispaus) mul on tunne, et me tahame, et oleks midagi, mil-
lega eksperimenteerida. ma tunnen, et tuumikuks on meie 
jaoks see otsene kontakt publikuga. Selle filosoofilise idee 
ümber, et mis juhtub, kui inimesed kohtuvad, tahakski katse-
tada. nüüd ma räägin rohkem seisukohast, millest mina ise 
olen huvitatud. ma ei hooli suurte sõnumite edastamisest, 
vaid sellest, et inimesed saavad kokku ja toimub mingi siin 
ja praegu situatsioon. aga mida me siis tahame – ma arvan, 
et põhiline siin koolis on see, et avanevad nii paljud mõtle-
misnüansid, mis on tihti ka omavahel vastuolus. keeruline 
on valida, et mida siis lõpuks ikkagi teha. aga ma loodan, et 
paari aasta möödudes oskan pisut rohkem oma tahtmiste 
kohta öelda.

Kui püüda asju defineerida, siis kas sa oled läbinud NTAs 
nüüd pigem näitleja- või lavastajaõppe?
ütlen kohe ausalt, et mina ei ole võimeline sooritama klassi-
kalist rolli klassikalises teatris. mul ei ole neid oskusi, mul on 
teised oskused. ma saan sellega hakkama, aga mu teekond 
rolliloomiseni on teine. aga kas see on nüüd näitlemine, mida 
meile siin õpetatakse? meid õpetatakse lahendama problee-
me. ja laval olemine ongi väga praktiline probleemi lahen-
damine. igal hetkel pean mõtlema, kuidas edastada midagi, 
mis nõuab edastamist, kuidas olla hetkes ja kuidas suhelda 
sellelt positsioonilt. ma tunnen, et see on natuke nagu mate-
maatika õppimine koolis. ma ei mäleta õpitud valemeid, vaid 
põhjuse ja tagajärje süsteemi, mis aitab mul vajaduse korral 
leida olukorra loogika. Siin koolis on samamoodi. meid on 
õpetatud looma valemeid, mitte järgima valemeid.

NTAle on iseloomulik ka tihe koostöö stsenograafiatu-
dengitega. Eestis on selle koha pealt pigem nurinaid kuul- 
da olnud.
mõned töötoad on meil koos, mõned eraldi. näitlejatuden-
gid on alati väga rõõmsad, kui saavad stsenograafidega koos 
luua, sest nende lähenemine on hoopis teistsugune. Samas 
ütleksin ma seda, et kõik toimub inimlikul tasandil. Pole nii, 
et stsenograaf loob maketi ja ruumi ning meie hakkame seal 
sees tegutsema. enamasti sünnib kõik ikkagi koos tehes. kõik 
on protsessis võrdsed loojad ja erinev mõtlemine või foo-
kus täiustab. ma arvan, et koostööd võiks isegi veel rohkem 
olla, sest näitlejatele on kindlasti vaja tugevat ruumitunne-
tuse ning objektidega tegutsemise oskust. Sama võib öelda 
näiteks ka helikujundajatega koos töötamise kohta. neid 
erinevaid koostöövõimalusi ja seoseid on palju. näitlejatele 
ja lavastajatele on vaja kõrvale mingit muud kunstivormi, ka 
lihtsalt selleks, et endal oleks huvitavam.

Nüüd on see koht, kus saad teha natuke name-drop-
ping’ut. Milliste kuulsate ja vägevate lavastajate ja stse-
nograafidega oled koolis kokku puutunud?
Viimane aasta on olnud minu jaoks kõige põnevam. eelmisel 
semestril oli meil töötuba Sxip Shireyga, kes on new Yorgis 
baseeruv muusik ja helilooja. järgmiseid töötubasid korral-
das dan Safer, new Yorgis baseeruv koreograaf, kelle trupp 
Witness relocation on praegu väga kõva tegija. Sellel trupil 
on ka täiesti oma meetod. järgmine projekt toimus meil ro-
bert m. johansoniga nature theater of oklahomast. Selle 
tulemusel sündis täispikk lavastus „life is hard”. jaanuaris oli 
töötuba joshua Sofaeriga, kes on inglismaal tegutsev kunstnik. 
Varasematest aastatest on olnud töötoad näiteks ka eestis 
Pot festivalil käinud lavastaja edit kaldoriga ning külas käis 
ka hiina koreograaf Wen hui. Stsenograafidel on olnud töö-
toad robert Wilsoniga, kellega suur osa teeb koostööd ka 
hiljem.

Kuidas on kokkupuude nende maailmatasemel tegijate-
ga sind mõjutanud?
mis mulle siin eriti meeldib, on see, et kohtume nende ini-
mestega küll töösituatsioonis, aga selles ei ole erilist hierar-
hiat. nemad õpivad meilt samavõrra kui meie nendelt. See 
on pigem ühine jagamine. kõik minu mõtted on kombinat-
sioon saadud mõjutustest. mitte vastustest, vaid pigem nen-
dest küsimustest, mida need kunstnikud peavad oluliseks 
küsida. järgmiseks sammuks on muidugi tehnilised oskused –  
kuidas luua dramaturgiat, kuidas teha näiteks rütmilisi ja vi-
suaalseid valikuid. Valikute tegemine on oluline osa, kuid 
eelkõige on see filosoofiline pool tähtis olnud – läbi nende 
loodud prisma peegelduvad minu enese küsimused, mis on 
tekkinud. nad aitavad meil oma küsimusi formuleerida.

Teadmine, et just lavastamine on see, millega ta tegeleda tahab, jõudis väikesest Simuna 
alevikust pärit Marit Sirgmetsale kohale pärast keskkooli lõpetamist Tartus. Mõeldud, tehtud! 

2010. aastal suundus Marit õppima mainekasse norra Teatriakadeemiasse.
 

norra teatriakadeemia on kõrgetasemeline ning kaasaegseid 
õppemeetodeid rakendav kool norra läänerannikul Fredrik- 
stadis. tuleks kindlasti ära mainida, et akadeemia kunstilisse 
nõukogusse kuuluvad hetkel sellised maailmakuulsad teatri- 
tegelased nagu uSa lavastaja robert Wilson, koreograaf meg 
Stuart ning tunnustatud nature theater of oklahoma kuns-
tilised juhid kelly copper ja Pavol liška.

Põnevust ja ootamatusi täis koolitee norras (mille hulka 
kuulus lisaks teatrimaailma superstaaridega kohtumisele ka 
dumpster diving Fredrikstadi tagatänavatel) hakkab aga läbi 
saama ning juba sel suvel võib näha mariti ühte lõpulavastust 
ka tartus toimuval linnafestivalil uit. 2014. aasta esimestel 
kuudel võib oodata kollektiivset lavastust Von krahlis, kus 
löövad lisaks krahli trupile kaasa ka marit ja nature theater 
of oklahoma näitleja robert m. johanson.

Millised on su emotsioonid kiirel lõpuperioodil?
kuna ma tean, et see michael laubi lavastus, millega tööta-
me, on viimane projekt siin, siis on kaasnenud väike nostal-
gialaine ja see toob kaasa ka uut energiat. Õppimisest on 
ausalt öeldes siiber. kuna kool on töötubadepõhine, siis on 
õppetöö väga intensiivne. iga kahe kuni nelja nädala tagant 
tuleb uus õppejõud, kes tahab kogu oma vägevat teadmiste-
pagasit edasi anda. lühikese õppeaja jooksul tekib üleküllus 
kõigest uuest. tutvustatud on paljusid erinevaid lähenemis-
meetodeid teatrile, tantsukunstile ja muusikale, nüüd tahaks 
lõpuks võtta aega selle seedimiseks.

Kuidas sa otsustasid Norra Teatriakadeemia kasuks? 
Kas sul oligi kohe kinnisidee, et tuleb minna välismaale 
teatrikooli uusi tuuli taga ajama?
ei, seda mõtet mul kohe polnud. Pärast keskat läksime ma-
ria (maria metsalu – õpib hetkel koreograafiat amsterdami 
teatrikoolis Sndo) ja liisiga (liis Pokinen õpib hetkel tantsu 
danceWorkS berlinis) teatrifestivalidele vabatahtlikena 
tuuritama. lavakas oli sel ajal vaheaasta, kui nad uut lendu 
ei võtnud. münchenis Spielarti festivalil kohtusin tim etchel-
lsiga, kes kuulus sel ajal norra teatriakadeemia kunstilisse 
nõukogusse. kunstiline nõukogu ei ole otseselt kooli admi-
nistratiivse poolega seotud, nad tegelevad kooli promomise-
ga maailmas ning annavad ka mõningaid töötubasid. niisiis 
sattusime etchellsiga rääkima ning ta soovitaski mulle norra 
kooli. käisin kooli kodulehel, mis on täiesti kohutav ja muu-
tis skeptiliseks. aga tegin siiski taustatööd, võtsin ühendust 
sealsete õppejõudude ja õpilastega ja läksin nädalaks nor-
rasse katsetele. lavakas olin selleks ajaks lavastajaõppe esi-
mesed kaks vooru läbinud. enne viimast lavaka vooru saa-
bus norrast kiri, et sain kooli sisse ja pean nädala jooksul 
otsuse langetama. mõtlesin, et kui ma lähen lavakasse, siis 
tean enam-vähem, missugune minu edasine teekond olla 
võiks, aga norras on täiesti tühi maa – üldse ei kujuta ette, 
mis minust saama hakkab. uudishimust ja hirmust ajendatu-
na otsustasin tulla norrasse.

Foto: Simona Bieksaite
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koRaLLIDE TaNTs 
ELEkTRI saaTEL
Kairi Kivirähk

Millised on su tulevikuplaanid?
Suvel toimub töötuba Von krahlis, kus osaleme kursaõe Si-
monaga (Simona bieksaite) ja robert m. johansoniga teat-
rist nature theater of oklahoma. jaanuaris ja veebruaris 
sünnib krahlis täispikk lavastus. Siis etendub „Pink cloud 
effect” tartus festivalil uit. Plaanin ka sooloprojekti „avera-
ge in many Ways, Special in Some”, mida alustasin Sxip Shirey 
töötoas. Selle lavastuse juures oleks tema mulle n-ö juhenda-
jaks, aga kus ja millal, see pole veel selge. Suure tõenäosuse-
ga lähen sügisel new Yorki, et seal töötada ja ringi vaadata, 
võib-olla leian võimaluse seal seda soolot arendada. no-
vembris oleme „Pink cloud effectiga” leedus residentuuris, 
kus arendame lavastust edasi, et minna sellega ehk ka tuuri-
le. norras plaanime teha terve kursusega täispika lavastuse 
dan Saferi käe all. kursusega on idee luua endile katusealu-
ne, mille nimeks saab Probably maybe theatre. Vaatame, kui-
das sellega kulgeb. esimene poolaasta oleme kõik laiali, sest 
lihtsalt on vaja natuke distantsi. mina olen väga positiivselt 
meelestatud. arvan, et on hea, et keegi otseselt ei vaja seda. 
See on lihtsalt meie vaba tahe, pole mingit paanikat, nii ongi 
mõistlik alustada.

Kuivõrd sa tahad end edaspidi Eestiga siduda?
ma pole kunagi varjanud fakti, et olen eestlane. See on isegi 
suhteliselt eksootiline, kuna keegi ei tea meie kultuuri koh-
ta eriti midagi. Põnev oleks näidata, mis mõttemaailm ja elu 
siin valitsevad. Praegu sooviksin inimesi väljastpoolt eestis-
se kutsuda. minu jaoks on huvitav, mis nüüd roberti näitel 
juhtub. ta tulebki selle ühisproduktsiooni tõttu krahli töö-
tama. üldiselt hakkan ise küll üpris palju eestist ära olema, 
aga see ei tähenda, et mul poleks siinsete inimestega head 
kontakti. kõik ikkagi toimub inimeselt inimesele – seni kuni 
mul on sõpru-tuttavaid, kellega tunnen ühist suundumust ja 
tahet midagi koos teha, ajan ma seda asja, et inimesed saaksid 
kohtuda, olenemata sellest, kust nad pärit on.

Tutvusta siis ka lavastust „Pink Cloud Effect”, millega te 
Simona ja Kjerstiga Tartusse linnafestivalile UIT tulete?
See on projekt, mis on inspireeritud seebiooperitest. tege-
mist on suhteliselt provokatiivse ja intensiivse duolavastuse-
ga, Simona on lavastuse stsenograaf. katsetasime esimest 
korda meetodit, kus publik sai teha blogi vahendusel otseselt 
valikuid, mis mõjutasid lavastuse sündi. arendame seda veel 
pidevalt edasi. teine oluline osa protsessist oli seebioope-
rite ja ka tõsielusarjade käsitlemine. uurime, miks on neid 
vaja ning mis nende juures sõltuvust tekitab. tekkis selline 
illusiooni ja reaalsuse vastandumise teema. lavastus räägib 
väga palju armastusest, aga seda jõhkral viisil, räägib meele-
heitlikkusest väga mitmel tasandil.

Miks selline blogimismeetod?
blogikultuur on lihtsalt nii võimas. ma ei ole ise niivõrd selle 
sees olnud, aga tunnen blogimise vastu kõrvaltvaatajana huvi. 
arutasime kaasloojatega, mis meediumid on seebiooperitega 
seotud. tundus, et ka blogivormil on nendega midagi ühist. 
tahtsime, et inimesed saaksid teada, missugused on meie 
karakterid. karakterite tundmaõppimine on seebiooperite 
puhul oluline. Seal on palju karaktereid ja seoseid nende te-
gelaste vahel, mis panebki inimesi pingsalt jälgima. otsisime 
blogi rakendamise varianti, mis oleks ka meile endale ka-
sulik. Postitamine postitamise pärast poleks eriti mõttekas 
olnud. lavastusprotsess seisneb valikute tegemises ja mõtle-
sime, et miks me ei võiks osasid valikuid lasta hoopis publikul 
teha. meil oli ühest küljest lihtsam, aga samas töötasime läbi 
takistuste, mis olid tekkinud publiku valikute tõttu. lavaku-
junduseks sai näiteks bassein, mida oli väga keeruline lahen-
dada. tegelikult tahtsime me blogiga lihtsalt tähelepanu, aga 
seda ka kuidagi kunstiliselt kasulikult. See on lahendus, mis 
ühendab kommertsliku ja praktilise. Suvel oleme kõik Fred-
rikstadis ja mõtleme, kuidas kohandada „Pink cloud effecti” 
ja blogindust tartu jaoks.

Kuna UIT tegeleb Tartu linnaruumiga, siis küsin, kas sul 
on painavaid uitmõtteid Tartu linnaruumi osas?
mul on üks väga realistlik idee ja mure. minu arvates peaks 
tartus korda tegema kõik rattateed ja neid võimalikult palju ka 
juurde looma. See on see, mida ma keskkooli ajal igatsesin.

Linnafestivalil UIT etendub „Pink Cloud Effect” 15., 16., 17. augustil 
kell 20.00 (mängukoht selgumas).

Millal täpselt küll saabub meie ellu hetk, mil osutume olevat ümbritsetud kokku-
saamistest, plaanidest, graafikutest ning muredest? Kairi Kivirähk käis vaatamas 

tantsulavastust „Electronic City” ja kirjeldab, milline maailm selles peitus.

kõige alguses on meedium, mis loksub tasaselt, elab ja ei kan-
na endas midagi peale rahu. esimene sõnum sünnib poogna 
ja keelte koostöös ja meelitab maailma kaks olendit. reaal-
ne pilt näitab vaatajaile kahte erinevat kätt koos viie sõrme-
ga, mis liiguvad mööda seina, kuid see pilt kaob koheselt ning 
asendub kahe õrna olevusega – korallidega. lavastus mängis 
tunnete ja tajudega ning just seetõttu sukeldun ka mina kir-
jeldama rohkem oma aistinguid, mis väljenduvad minu näge-
muses korallidest. esimene staadium selles elualges on kõige 
tundlikum. iga võnge, mis nendeni jõuab, mõjutab neid ning 
paneb liikuma. on see siis aeg või rütm, mis meid tegelikult 
võrku püüab ning veealusest rahust välja maa peale paiskab? 
ei tea, kuid ühel hetkel oleme me kõik maa peal – helide poolt 
lükata ja tõmmata.

Tärkamine ja uudsus
eriliseks teeb selle lavastuse väikeste detailide rohkus, mis 
paneb silmi suureks ajama ja pead vasakult paremale pen-
deldama. kõiki märke tahaks ju hoomata, sest igal väikse-
malgi liigutusel on oluline lugu pajatada. Äratundmisrõõmu 
leidus palju: ehedalt jäid meelde maiken Schmidti keksumän-
gud, tuka (sõrmede) otsmikult ärapuhumine, esimest korda 
kontsakingade kandmine, flirtiv kooliplikalik kiusamine ja 
muidugi koolipingirituaalid: raamat lahti, raa-
mat kinni, pilk rändamas sinna ja tänna. mulle 
väga meeldis, et polnud mindud lihtsama vastu-
panu teed, vaid otsiti uusi liigutusi, et märkida 
vanu tegevusi. maiken Schmidti ja ago Sootsi 
koostöö suutis väga hästi edasi anda, kus etapis 
nad täpsemalt on ning mis neid kahte üksteise 
kõrval hoiab. ago Sootsi pingutused ja maiken 
Schmidti tõrjuv kaitsekilp andsid aimu peagi tu-
levast rütmimuutusest. kõik etapid olid selged 
ning neisse minek nii sujuv, et ülemineku traa-
geldused jäid silmale märkamatuks. ainus piiri-
ületus, kus noored astusid oma väikesest maa-
ilmast suurde, kõigi palge ette ja tunnistasid 
avameelselt oma armastust, tõi saali hirmuse-
gase ja kohmetunud tunde, nagu oleksime hoo-
pis meie, istujad ise, nende asemel seal alasti 
seisnud ja kohtuotsust oodanud. maapealsed 
korallid teadupärast hakkavad kuivama, eriti 
kui rambivalgus neile peale paistab, ning nende 
koorik muutub kõvaks. Õrnale, nõtkele ja tun-
deerksale korallile kasvab peale koorik. iga heli 
ja võnge ei jõua enam temani ega mõjuta teda. 
tundlikkus hakkab vaikselt taanduma ning noo-
red sisenevad elektroonilisse linna.

Electronic city
millal täpselt küll saabub meie ellu hetk, mil 
osutume olevat ümbritsetud kokkusaamistest, 
plaanidest, graafikutest ning muredest? Sellist 
robotlikku elu ei ole raske valida ning üha kiire-
nev rütm meie ümber tõukab unistajaid samuti 
jooksusammule. ühel veidral momendil ei sära 
taevas enam tähed, vaid domineerib must pilv, 
mis suunab silmad alla, tee peale, mitte üles 
mõtisklema. Sagimine, telefonikõne, „hallo? 
jah, kohe suuname teid järgmisele liinile, ooda- 
ke üks hetk”, hilinemised, plekk pluusiesisel, 
jooksusammud trepil, kiire tähenduseta musi oma kallimale, 
sulguvad bussiuksed, kaugenemine üksteisest ja elektrooni-
kasse sulandumine. Vibratsiooni ning rütmi lained, mis koori-
kuni jõuavad, muudavad seda veelgi kivikõvamaks. kas selles 
pealtnäha ligipääsmatus kujus elutseb veel varasem tundlik 

südamik või on seegi juba kivistunud – seda me veel ei tea, 
kuid kaks koralli on ime läbi ikka veel samal pinnal ning taju-
vad millegi sügavamaga endiselt üksteise olemasolu.

Eemaldumine olevast 
Suurim küsimus on see, et mis tekitab plahvatuse, muutuse, 
revolutsiooni? kui rutiin on meid enda alla matnud, siis ei 
tohiks isegi üks eksinud valguskiir mustast pilvest võitu saa-
da. ometi on ju lugu armastusest ja lähedusest ning kui üks 
tants, mida kunagi ammu sai lõõmavast tundest tantsitud, 
uuesti sammudesse takerdub, võib toimuda hüpe uude maa-
ilma. mälestused kergemast ja nauditavamast elust koputa-
vad nii mõnigi kord mõistuse pähe ja motiveerivad olukorda 
muutma. kogu elektripinge jäi pidama musta pilve linna ning 
korallid jõudsid tagasi õndsasse veealusesse maailma. koori-
kud murdusid hüppe ajal pooleks ning kaks tundlikku tuuma 
olid tagasi rahus ja teineteisemõistmises.

lava oli pime, ainult must pilv koos elektri ja käraga ilut-
ses üleval pea kohal. imestusega tõdesin, et kogu see maa-
ilm vilksatas mu silme eest läbi ainult 30 minuti jooksul ning 
täiesti ilma sõnadeta. jällegi üks võimalus meile kõigile, olgu 
me siis faasis üks või kolm, mustast pilvest välja hüpata ja 
oma koorik lahti murda. Sest tunda... tunda on ohtlik ja hea.

„Electronic City”, pildil Maiken Schmidt. Foto: Rait Avestik.

„Electronic City” 
Autor: Kristjan Rohioja; juhendaja: Aare Toikka; kunstnik: Inga 
Vares; muusikaline kujundaja: Indrek Palu; valguskujundaja: Sander 
Põllu; osades: Ago Soots, Maiken Schmidt ja Indrek Palu.  
Esietendus toimus 10. mail VAT Teatri tornisaalis.
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lavataguste jõudude sari võtab sedapuhku ette helikunstniku ameti. Tallinna linnateatris töötav 
Veiko Tubin jõuab palju: lisaks trupijuhi- ja näitlejatööle kujundab ta heliliste vahenditega lavastuste 
õhkkonda. liisa Pool uurib temalt selle kohta, kuidas on näitleja jõudnud helikujundaja töö juurde 

ning kuidas see täpsemalt välja näeb.

hELIkuJuNDaJa –  
LavasTusE aTMosfääRI LooJa
Küsis liisa Pool

Sa oled tegelikult hariduselt näitleja, kuid nüüd töötad 
Tallinna Linnateatris trupijuhina ja teed ka helikujundu-
si. Kuidas see nii on kujunenud?
kui on tahe ja tunne asjade tegemiseks ning loodetavasti ka 
oskus, siis niimoodi see kujuneb. ma õppisin küll näitlejaks, 
kuid teatri heli- ja muusikapool on mulle alati huvi pakku-
nud. olen lapsepõlvest saadik muusikaga tegelenud: õppisin 
tallinna 21. koolis lydia rahula muusikakallakuga eriklassis, 
käisin kümme aastat poistekooris ja väheke olen ka pilli õppi-
nud. keskkooli lõpus ja lavaka ajal hakkasin ise laule kirjutama. 
Sealt see muusikahuvi tekkis. esimene lavastuse helikujun-
dus tuli siis, kui jaanus rohumaa hakkas tegema linnateatris 
oma lavastust „kivid sinu taskutes” ja küsis, kas ma ei tahaks 
tulla appi muusikat tegema. nii ta läks ja nii on ka kujunenud, 
et lisaks näitlejatööle olen viimastel aastatel päris mitu muu-
sikakujundust teinud.

Kummaks sa ennast rohkem ise pead kas näitlejaks või...?
näitlejaks. ikka näitlejaks. ma olen seda õppinud.

Milliseid oskusi helikujundaja töö vajab? Kas seda saab 
ka kuidagi õppida?
Seal on vaja väga palju tehnilisi oskusi alates sellest, et peab 
teadma, kuidas programmid töötavad ja mismoodi üldse he-
lisid kokku lõigata. Peab aduma, kuidas teatris helisüsteem 
toimib ja mismoodi etenduses helisid maha mängitakse. tä-
napäeval tehakse teatrites etendusi spetsiaalsete program-
midega, mis heli esitavad. Vanasti mängiti suurte lintmakki-
de, hiljem ka cd-de ja minidiskide pealt. nüüd saab kogu 
helikujunduse arvutisse valmis teha.

üks viimasemaid asju, mis ma tegin, on „hamleti” helikujun-
dus, kus on näiteks lõpuvehklus, mis koosneb umbes 25 eri-
nevast helist. iga teatud vehkluskombinatsiooni järel pinge 
kasvab ja tulevad juurde uued noodid. helimehel on ainult 
üks nupp, kuhu vajutada. Sellist asja ei oleks saanud näiteks 
15 aastat tagasi teha. oleks pidanud tegema muusika valmis 
ja näitlejad seejärel vehklema muusika järgi. Praegu on vas-
tupidi, muusika käib näitlejate vehkluse järgi.

loomulikult on oluline üldse aru saada, mismoodi heli teatri- 
saalis liigub. mis kuidas mõjub, näiteks erinevad helisuunad ja 
kõlarid. on lavastusi, kus kõlarid lihtsalt on laval. „hamleti” 
puhul (mida me mängime linnateatri taevalaval), on selline 
suur mängupind, kus publik on kahel pool. Seal on päris pal-
ju kõlareid kokku, kas 12 või rohkemgi... üleval lae all üks 
liin ning all põrandal teine liin. lisaks veel kõlarid kahel pool 
saali otstes ning madalate helide jaoks subwoofer. alla teeme 
merd nende alumiste kõlaritega, ülesse laeva kriginaid, linde 
ja muud. ühesõnaga, see on väga keeruline süsteem. mina 
olen seda kõike õppinud töö käigus. helimehed on mind õpe-
tanud ja ma õpin kogu aeg midagi juurde. loen ja guugeldan. 
tunnen ise huvi ja katsetan.

teatri muusika on tegelikult väga spetsiifiline, sest seda ka-
sutatakse ju tihti lavastuses nii, et näitleja räägib teksti peale. 
heli ei saa olla nii intensiivne, kui on näiteks muusikalavas-
tuste muusika. kui ei ole just eraldi tegemist lauluga. osku-
sed tulevad ka kuidagi kogemuse käigus ja teiste lavastuste 
vaatamisega. on juba mingid kindlad asjad, mille puhul ma 
tean, et need töötavad mõne atmosfääri või keskkonna loo-
miseks, ja mida saab väga lihtsate vahenditega teha.

Kas saab kuidagi defineerida, milline on hea helikujundus?
olen kuulnud ühte definitsiooni, millega nõustun pooleldi. 
Viive ernesaks, kes oli kunagi noorsooteatris muusikaala ju-
hataja, ütles, et hea helikujundus on see, kui vaataja ei panegi 
tähele, et lavastuses on helikujundus. mina olen vahel natuke 

teist meelt. mul on tunne, et hea helikujundus ei tohi tulla la-
vastusest eraldi välja, vaid peaks olema selle orgaaniline osa 
ja andma mingisugust lisaväärtust lavastusele ja atmosfäärile. 
üldjuhul harrastan lavastust ja atmosfääri toetavat heliku-
jundust. Samuti ajastutruud. on väga palju vastupidiseid näi-
teid, mis on päris huvitavad. näiteks „adolf rühka lühikene 
elu” eesti draamateatris – ingomar Vihmari lavastus, kus te-
gevus toimus üle 100 aasta tagasi, aga on kasutatud kaasaeg-
set muusikat. mina üldjuhul selliseid asju ei ole rakendanud. 
See peab olema lavastaja selge visioon ja kontseptsioon. ar-
van, et hea helikujundus peab olema kõigele lisaks veel ilus 
ja maitsekas. üldjuhul lähtun lihtsalt oma ehedast maitsest. 
kui mulle mõni heli või lugu ei meeldi, siis ma seda ei kasuta. 
olen üritanud teha kõik helid ja muusika nii, et oleksin ise 
nõus neid kuulama.

Kui palju helikujundaja lavastuse valmimisprotsessis kaa-
sa teeb? Kui palju määrab kujundaja ja kui palju lavastaja?
kõik oleneb lavastajast ja helikujundajast. üldjuhul on nii, et 
kui lavastaja juba hakkab lavastamisega tegelema, siis jääb tal 
lõpuperioodil väga vähe aega helidega tegeleda ja ta osutab 
lihtsalt mingitele suundadele ning annab vihjeid. ühe oma 
viimastest töödest tegin koos Priit Võigemastiga, kes on ise 
väga musikaalne inimene. „hamleti” puhul oli meil veel ras-
mus Puur, kes on helilooja. me ikka istusime siin rasmusega 
öösiti ja üritasime erinevaid lahendusi välja pakkuda. teine 
variant on näiteks diana leesalu, kellega oleme samuti palju 
koos töid teinud ja kes annab helikujundajale suhteliselt va-
bad käed, mis on väga loominguline.

Millest see sõltub, kas sa kirjutad lavastusele ise muusi-

ka või kasutad juba olemasolevaid helisid?
kui ma oskan ja mul välja tuleb, siis ma eelistan enda oma 
kasutada. üsna tihti jääb asi oskuste taha. ma ei ole ju tege-
likult õppinud heliloomingut kui sellist. See muusika, mida 
ma kirjutan, on väga lihtne. teatrisse sobib lihtne muusika. 
tihti on vaja aga keerulisemat asja, siis on vaja ikkagi kasutada 
helilooja abi või olemasolevat muusikat.

Kui palju sa oma helikujunduslikule tööle tagasisidet 
saad? Kas vaatajad tajuvad, et helikujundaja on samuti 
oluline isik lavastuse sünni juures?
jah, ma saan päris palju tagasisidet. muidugi mitte tavavaata-
ja käest, nendega ma ei istu pärast etendust teatrimaja ees 
ja ei küsi. Pigem ikka oma maja inimeste käest. tegelikult on 
kolleegid ikka iga lavastuse prooviprotsessi kohta palju taga-

sisidet andnud. meil on igal aastal kolleegipreemia hääletus, 
kus üks kategooria on parim kujundus. See on siis lavaku-
jundus, valguskujundus või helikujundus. mida aasta edasi, 
seda rohkem on seal minu meelest hakatud kirja panema ka 
helikujundusi ja valguskujundusi.

Kas helikujunduse juures saab tulla ette mingeid oota-
matuid olukordi sarnaselt näitlejatele laval?
üldjuhul mitte. ootamatused võivad tekkida tehnilistel põh-
justel. meil on vahel juhtunud, et programm jookseb kinni 
ja heli ei tule. on ka võimalus vajutada kaks korda nupule ja 
siis mängitakse kiiresti maha kaks heli. teine variant on siis, 
kui on tegemist elava muusikaga, siis võib midagi juhtuda, 
kuid selle seitsme aasta jooksul ma ühtegi sellist apsakat või 
naljakat situatsiooni ei mäleta. 

Foto: Renee Altrov



Sõna kinokoda tuleb määratlusest kodanike kino, selle vor-
mistamisest mõnusaks suupäraseks lühendiks. koda on ju 
inimese jaoks seotud tema kodu mõistega ja ka kino hakkab 
aja jooksul aina omasemaks saama.

Sellesse, et maapiirkondade kultuurimajad ei suuda tuua 
inimesteni rahuldaval moel neile sobivat ning nende mait-
sele vastavat kinofilmi, on võimalus nüüd ise konkreetselt 
sekkuda. eesti on tugeva koorilaulutraditsiooniga maa. laul 
on igivana kaunis kunst ja miks ei võiks film – noorem, kuid 
sama kaunis kunst – võtta šnitti just sellelt vanemalt...

kinokoja strateegiline ülesehitus põhineb filmiteadliku ini-
mese motiveerimisel oma lähipiirkonnas ise filmiseansse kor-
raldama ja leidma ka erinevaid mooduseid inimeste „kohale-
meelitamiseks” (jutumärgid teadlikult, sest tegelikult tulevad 
hea suhestumise puhul inimesed niikuinii kohale). kinokoja 
liikmeks saab olla igaüks, kes vaid soovib tegeleda filmide 
näitamise ja programmi edendamisega. kui me räägime šni-
ti võtmisest koorimuusikalt, siis on eeskujuks dirigendi roll. 
dirigent on see, kes valib programmi, teades samal ajal, 
millise repertuaariga tema koor hakkama saab ning milline 
repertuaar annab motivatsiooni arenguks. kinokoja eestve-
dajad teavad oma piirkonna inimesi. levitaja eesmärk pole 
„pähe määrida” üks või teine saabuv film, vaid kinokojalise asi 
on teha valik. kinokoja keskse süsteemi ülesanne on tekitada 
samal ajal võimalikult suur valikuvõimalus ehk filmoteek.

kinokoda on võrgustik ja võrgustiku olemus kindlustab, et 
kui mõni levitaja nõustub andma oma filmi levitamiseks juba 
ühele kinokoja liikmele, siis selle sammuga on ta andnud fil-
mi kõigile kinokoja liikmetele. aga see, kas teised liikmed 
filmi näitavad, oleneb juba filmi sobivusest kohalike kojaliste 
maitse-eelistuste ja ajaplaneeringuga. 

kinokojaliste huvi filmi vastu ja initsiatiiv filmiprogrammi 
koostada, et elu kodukandis mitmekesisemaks muuta, on 
eriti oluline sotsiaalse tegevuse vaatevinklist. kaasajal pole 
film ega filmiga seotud tehnika enam uudsed. iga uus tehni-
ka, olgu see analoogne või digitaalne, on inimesele üha lä-
hemale tulnud, arusaadavamaks muutunud, teatud mõttes 
personaliseerunud. kuid mitte lõpuni.

Selleks et kogukonnakinosid ka tehniliselt kaasajastada, 
peavad projektsiooniaparaadid olema teatava tehnilise või-
mekusega, et oleks võimalik näidata kõiki võimalikke filme 
tehnilistest parameetritest sõltumata. Suurfilmitootjad on 
patenteerinud kaasaegse dcP-projektsiooni ja kuna selle 
vastu võidelda pole võimalik, tuleb olukorraga kohanduda. 
küll aga tuleb lähtuda põhimõttest, et tehnika on siiski vaid 
vahend ja inimene on sisend. eriti kinokojas. inimese jaoks 
on filmid ju tehtud ja inimesed tahavad neid näha kui aknaid 
maailma, erinevatesse eluoludesse.

olulised on filmiseansside regulaarsus ja kohalik infolevi. 
loomulikult saavad kinokojalised teavet kinobussi ja levita-
jate käest; kohalikul tasandil teavad kinokojalised ise, kuidas 
info kõige paremini inimesteni jõuab: mida ja kellele teatada 
ning mis filmid rahvast huvitavad.

kinokojalised suhtlevad ka kohaliku võimuga, sest kohalikud 
omavalitsused on sisuliselt teenuse tellija rollis. kino on kul-
tuur, kino on kindlasti kunst ja kaasajal on kinol ka haridu-
ses ja sotsiaalses elus roll. nutikamad koVd saavad sellest 
suurepäraselt aru ja leiavad eelarvelisi vahendeid ka filmi-
linastuste tekitamiseks oma piirkonnas. erinevate euroopa 
maade (ennekõike on meil kogemused norrast ja Soomest) 
näitel paneb kino rahva- või kultuurimajade elu käima. kino 
lisamisega kohalikku ellu on suurenenud tegevus seoses kau-
banduse ja muudegi teenuste arendamisega. kaasaegsete 
digikinode ülesseadmisega tõusis näiteks norras maapiir-
kondade kinode külastatavus 40% võrra. tartus toimunud 

kINokoDa – INNovaaTILINE  
saMMukE fILMILEvIs
Mikk Rand

Kinobussi ning Kinokoja eestvedaja Mikk Rand tutvustab Kinokoja kontseptsiooni – võimalust 
Eesti maapiirkondades filminäitamist elavdada. 

kinokonverentsil tehtud kiirete kalkulatsioonide kohaselt on 
juba sellise külastatavuse suurenemise pealt võimalik finant-
seerida erinevate maakondade kinosid, alustades tõmbe-
keskustest ja mõeldes koheselt ka järgmistele, väiksematele 
piirkondadele. 

kinokoja koordineerijaks on kinobuss. kinobuss alustas 
kinokoja programmiga kodanikuühiskonna Sihtasutuse toel 
2012. aasta hilissügisest. meie tegevuse kohta on päris hea-
deks indikaatoriteks numbrid, mis näitavad, et eelmise aasta 
lõpukuudel toimunud 100 linastuse peale kogunes üle 2000 
vaataja, mis tegi filmiseansside keskmiseks külastatavuseks 
22–23 inimest. kuna tegemist on väga pisikeste kohtadega 
(külad, vallakeskused), on need head näitajad.

kinobussi ülesanne on koordineerida filmide jõudmist fil-
moteeki – tehniliselt korrektselt ja sisuliselt levimaterjalidega 
varustatult –, garanteerida filmilogistika ja juriidiline tugi ning 
suhelda võtmeorganisatsioonidega (nagu eesti Filmi instituut, 
eaü, statistikaamet) kultuuri, hariduse ja sotsiaalsel tasan-
dil. kinobussi ettevõtmine kodanikuühiskonna Sihtasutuse 
toel on kindlasti sotsiaalse alatooniga teenus, mille eesmär-
giks on see, et ka maapiirkonnas oleks kino – kuid kindlasti 
pole kino lihtlabaselt sotsiaalse abi teenus. Film on üliolulise 
meediakirjaoskuse, vajaliku meediakriitilise mõtlemise aren-
daja. kuid selleks, et asjad toimiksid, on vaja filmiprogrammi 
süstemaatilist koostamist, süstemaatilist kinonäitamist, süs-
temaatilist suhtlemist nähtud filmide põhjal ning nähtu üle 
arutamist. kinokojaliste tööriistaks on kujunemas digitaalne 
rakendus cinema on demand, mis muudab filmivaliku inter-
aktiivseks ja hõlbustab koostööd filmiprogrammide koos-
tajate ehk kinopidajate ja vaatajate vahel. kuid sellest juba 
veidi hiljem, kui rakendus saab konkreetsema vormi.

kinokojalised usuvad, et kinokoja tegevus muudab vaata-
jaid õnnelikumaks ja haritumaks. kinos käimine on sotsiaal-
ne ettevõtmine ja koostegevus teeb inimesi õnnelikuks. eriti 
siis, kui koos kino tehakse. haritud inimesed on aga teadli-
kud kinokülastajad igal juhul, sest kino ja film on aknad maa-
ilma. haritud ja õnnelik inimene on aga tugeva riigi alustala.

Artikkel põhineb 10. mail Tartu Elektriteatris toimunud filmi- ja 
kinoteemalisel foorumil peetud ettekandel. Lähemalt tasub vaada-
ta aadressil kinokoda.kinobuss.ee.
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mu kapist leiab päris eklektilise valiku rõivaid erinevatest 
ajastutest ja stiilidest. Parimad palad on minu juurde tulnud 
läbi juhuse. ma pole see tüüp, kes käib järjekindlalt möö-
da moeturge, poode või kaltsukaid. mõistagi poodlen, aga 
seda pigem möödaminnes kui missioonitundest. Viimasel ajal 
olen leidnud ennast üha rohkem kaltsukatest ja aina vähem 
kaubanduskeskustest. ma näen vanades asjades potentsiaali 
uueks saada. nii on mu kapis päris mitu kleiti, mis on alguse 
saanud XXl t-särkidest või vanaema kleitidest.

oma vanima lemmiku leidsin samuti juhuse tahtel. jutt on 
takusest linasest retrokevadmantlist, mida ilmestab naiivne 
neerumuster. leidsin selle ühelt pööningult kohvrist, mille-
le oli peale võõbatud märksõna „teater”. mis mõnele paslik 

teatrilavale, see teisele 
ideaalne tänavale. ja 
tõepoolest on kõne-
alune mantel teeninud 
mind tänaval vahelduva 
eduga juba kaheksa aas-
tat. Selle kaheksa aas- 
taga on mantlist saanud  
portaal minevikku, mis 
avab tee juba ununema 
kippuvatesse maailma- 
desse. Siiski ei pane ma  
täna seda mantlit selga 
selle värvika ajaloo pä-
rast, vaid tema praktili- 
suse ja aegumatu ilu tõt- 
tu. See mantel lihtsalt ei 
kaota minu silmis oma 
atraktiivsust ja oma ker- 
gest tegumoest hooli-
mata (sellel pole isegi 
voodrit) on see usku-
matult soe.

mulle meeldivad väga 
pompoossused ja on ol- 
nud aegu, kus mu riided 

ei mahu kappi, sest on kogunenud nii palju vingeid asju, mida 
tegelikult väga ei kannagi. Sellele tegin kiire lõpu ja jagasin 
enamiku kraamist laiali. olen ka kirbuturul riideid müümas 
käinud. nüüd meeldib pigem käest kätte meetod, kus asjad 
leiavad sõprade ringis uue omaniku. ka laenamine on väga 
tervitatav. eriti olukorras, kui on vaja asja üheks õhtuks. üri-
tan hoida oma kapis puhtust ja ainult selliseid riideid, mis tõe-
poolest kandmist väärivad. liiga palju asju mõjub väsitavalt. 
Pigem hoian olemasolevaid, kui hangin lõputus koguses uusi. 
Siinkohal tuleb mängu õige hooldus. olen inimene, kes eks-
perimenteerib vannitoas valge veini, sidruni ja soodaga. kui 
rääkida õrnast siidist, siis on nii mõnigi alternatiivne meetod 
päeva päästnud. Pleki leotamine sidrunis või valges veinis ei 
vea peaaegu mitte kunagi alt.

hetkel inspireerib mind rõivastuses puhtus ja selgus. imet-
len kombinatsioone, kus on väga lihtsate ja mugavate lahen-
dustega saavutatud efektne tulemus. rõivastus peaks toeta-
ma kandja isiksust, mitte vastupidi. Seepärast liigun ka oma 
valikutes lihtsa ilu poole, et riided ei koormaks ega domi-
neeriks mind. mul on tekkinud nõrkus valgust peegeldavate 
kangaste vastu. need panevad rõiva hoopis iseseisvat elu 
elama. 

RIIDEkapp
liina SalVESTE
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Müürilehe ja Trash to Trendi koostöös sündinud rubriik „Riide-
kapp” räägib lugusid riidekappide sisust ja sisukusest. Miks ini-
mesed panevad oma kappi just selliseid asju, nagu nad panevad? 
Kui tihti uusi asukaid kappi – ja kapist välja – kolib? Kuidas asjad 
kapis aja jooksul oma nägu ja tegu muudavad? Ning mis teeb 
mõne kapiisendi vahel nii eriliseks, et kui kõik teised lahkuvad, siis 
tema jääb? Riidekapi ust paotas Liina Salveste.

Mikk Rand Elektriteatris. Foto: Lilian Lukka
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Seisame jaipuris raj mandiri kinomaja ees. ma pole kindel, 
kas tegemist on suurima kinoga indias, nagu Samir kinnitab, 
aga kindlasti on see kuulsaim kinomaja hindustani poolsaa-
rel. Art deco stiilis maja on valminud 1970ndatel. Selleks ajaks 
oli bollywoodi kuldajastu möödas ja filmidesse ilmusid vägi-
vald ning tõsisemad teemad. Selliseid lääne kultuurist naka-
tunud filme vaatas kõrgklass, ent masside hulgas ei saanud 
need kunagi populaarseks. kas tõesti oli vaja ehitada kino, 
kus on 1500 istekohta? ei saa siiski unustada, et jaipur paik-
neb kuldses kolmnurgas, mida mööda liigub ohtralt turiste. 
näiteks meiesugused rändurid.

maandusime sõbra kristoga delhis, varustuseks vaid selja-
kotid, ning olime valinud esimeseks ööks välja soodsa hinna-
ga hosteli. olin trükkinud eelnevalt netist teesuunise, kuidas 
hostel vanalinnatänavate rägastikus üles leida. Selgus, et suu-
nisest on jäetud välja oluline teeviit – tugev uriinilehk. küla-
listemaja asub nimelt otse avaliku käimla taga. kui hommi-
kul hosteli söögitoas omletti ja kohvi nautisime, polnud meil 
tõesti ühtegi plaani, mida indias järgnevalt peale hakata. kui 
siis hosteli boss meile kuldhammaste välkudes neljapäevast 

retke läbi Āgra ja jaipuri soovitas, ei mõelnudki me kaua. 
reisikaaslasteks sattusid meile soome hipitüdrukud anna ja 
liisa, keda kutsume lihtsalt anna-liisaks. meie giidiks ja auto- 
juhiks sai keskealine hindust härrasmees Samir. tema inglise 
keel on täiesti mõistetav ning ka päevinäinud ambassador 
näib olevat veel igati kõbus, et meiega järgnevad 1000 km 
vastu pidada.

nüüd olemegi jõudnud jaipuri. imetleme roosat vanalinna, 
einestame veganite restoranis, kolame turul ning satume oo-
tamatult hinduistlikule tseremooniale. Õhtu edasiseks veet-
miseks leian olevat parima plaani istuda tänavaäärses söögi-
kohas, libistada lemmikõlut kingfisher ning vaadata inimesi. 
See mõte ei sobi kristole, kes on väsinud kohalike tähelepa-
nust ja tahaks kusagil rahulikult aega veeta. Selleks et vältida 
pidevat suhtlemist jutukate kohalikega, on ta pannud selga 
kulunud riided, hoiab juukseid sorakil ning ei aja habet. See 
strateegia paraku ei tööta. anna-liisa seevastu teab, mida 
peab tegema – tuleb minna kinno vaatama ehtsat bollywoo-
di filmi.

raj mandiris näidatakse parajasti filmi „Vivah”. näidatakse 
juba paar nädalat, neli korda päevas. kuna kinomaja juures 
näib alati olevat järjekord, lunastame piletid juba paar tundi 
enne seansi algust. Pilet maksab veidi üle euro, mis on india 
mõistes üsna kallis. Sisenejaid võtab vastu avar kreemikarva 
fuajee. Põrandat katavad punased vaibad. kuninglik trepp viib 

teisele korrusele. loomulikult saab osta suupisteid ja karas-
tusjooke. hiiglaslik kinosaal tundub veidral kombel veidi kit-
sana, sest istudes napib jalaruumi. istmed tunduvad muga-
vustega hellitatud eurooplastele veidi ebamugavad. ekraan 
seevastu on suurim, mida eales näinud olen.

kui saal hämardub, kogeme elu lummavaimat kinoskäiku. 
Film algab ilma coca-cola reklaamita. järgneva kolme tunni 
jooksul valitsevad ekraanil armastus ja vihkamine india moo-
di, kostüümid, tantsud, dream sequence’id. ja muidugi muu- 
sika, mis paneb sipelgad mööda selga jooksma. tahan seda 
kindlasti maailmamustrite peol mängida. Pole ime, et filmide 
soundtrack’id on sageli populaarsemad kui film ise. ning saa-
lis on publik, kes soovibki näha just masala-tüüpi filmi, milles 
näidatakse korraga armastust ja seiklust, traagikat ja koomi-
kat. kino glamuur ja fantaasia on indialastele hea vahend, et 
põgeneda igavast ja väsitavast igapäevaelust. Publiku reakt-
sioonid on filmile oluliseks lisakomponendiks. inimesed ei ole 
vait ning ei krõbista popkorni nagu meil. nad on tulnud kin-
no lõbutsema ja elavad filmile täie hingega kaasa. nad karju-
vad kommentaare, plaksutavad, vilistavad ja vajaduse korral 

hüüavad „buu!”. mõned kommenteerivad 
kommenteerijaid endid. Saame nautida nii 
filmi kui publikut.

kaasa mõtlema ilmselt ei pea, sest filmi sü-
žee on lihtne. isegi meie saame üldjoontes 
sisust aru, kuigi hindi keelt me muidugi ei 
mõista. aeg-ajalt, näiteks kui juttu on äri-
asjadest, räägivad näitlejad ka inglise kee-
les. Vivah tähendab pulma. Ärimehehakatis 
Prem ja vaeslaps Poonam viiakse omava-
hel kokku, kuna mõlemal on aeg abielluda. 
Poonami kasuema ei salli teda, sest tüdruk 
on kaunim kui kasuema enda tütar. Premi 
ja Poonami suhe susiseb, kuigi musitamist 
ja muud sarnast muidugi ei näidata.

Pooleteise tunni möödudes tehakse kinos 
vaheaeg. Väga hea mõte, sest keha ei suu-
da nii pikalt ühte asendit taluda. mäletan, 
kuidas piinlesin eestis „Sõrmuste isandat” 
vaadates. 1500 inimest tõusevad ja ringuta-
vad. Suhtlemine näib olevat vältimatu, see-

ga otsime kristoga fuajees vaikse nurga hiiglasliku potitaime 
varjus. Peagi oleme avastatud ja peame aru andma, kuidas 
meil läheb ning mida me filmist arvame. keegi näitab mei-
le telefonist oma pruudi pilti. teine pakub kommi. nad on 
sõbralikud ja uudishimulikud, kuid see on väsitav. Päeval lin-
nas hakkas meie sabas kõndima üks poiss. kui ta meie nime 
küsis, vastasin üsna tüdinult: „Who cares?” tema aga jalutas 
meiega ligi tunnikese, tutvustas roosa linna vaatamisväärsusi 
ja kutsus mind viisakalt mister hookeriks.

Vaheaeg on läbi ja etendus jätkub. Päev enne pulma puh-
keb Poonami kasuema majas tulekahju. Poonam sööstab põ-
levasse majja ning päästab oma kasuõe, saades ise rängalt 
põletada, kuid jäädes ellu. nüüd leebub ka kasuema ja film 
lõpeb pulmaga. Publik huilgab ja plaksutab ning käitub, nagu 
oleksid nad kõik pulma kutsutud.

hiljem loen lehest, et erinevad kriitikud on kasutanud filmi 
„Vivah” kirjeldamiseks sõnu „igav”, „siirupiselt magus”, „nõrk” 
ja „utoopiline”. bollywood on möödunud sajandi lõpus va-
litsenud mõõnast ammu üle saanud. tänapäeval ostetakse 
bollywoodi filmidele maailmas rohkem pileteid kui holly- 
woodi linateostele ning ameerika filmitegijad saavad inspi-
ratsiooni india filmidest. Vahest võiks nimetada bollywoodi 
ümber mollywoodiks, sest bombay on nüüd ju mumbai. aga 
kui peaksite indias vaid korra kinos käima, siis olgu selleks 
raj mandir.

Cannes 2012 

nominent

kINoTRIpp: INDIa
ÜlaR allaS

Kinotripp on Müürilehe uus rubriik, kust saab lugeda kaugete maade 
filmielust. Siin hakkavad ilmuma omalaadsed väikesed reisikirjad, kus 
rändurid jutustavad, mis tunne on võõras kultuuriruumis kinosaali maha 
istuda. Otsa teeb lahti Ülar Allas ehk DJ Smaddy, kes jagab muljeid 
Rājasthāni osariigi kuulsaimast kinost Raj Mandirist.

Raj Mandir Cinema, Jaipur. Allikas: Commons Wikimedia
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Tartus toimunud kinofoorumil arutleti väikekinode hetkeolukorra ning 
tulevikuperspektiivide üle.

IDaNEMINE ooTab  
vIhMa Ja sooDsaT pINNasT
Emilie Toomela

Suve hakul leidis aset üle-eestiline kinofoorum, mille peatee-
maks oli riigi hambamurdjast pähkel – väikekinode digitali-
seerimine. umbes 50 osalejast moodustunud seltskonnas, 
kes 10. mail tartusse foorumile kogunes, oli esindatud ena-
mik väikekinopidajaid. konverentsil osalenud tartu ja tallinna 
väärtfilmikino eestvedajate andres kautsiga tartu elektri-
teatrist ja kino Sõpruse ning musta käe levifirma program-
mijuhi tiina Saviga genereeris ideid emilie toomela. 

Praeguseks on mõttevahetus väikekinode digitaliseerimise 
teemal, mille osas oleme jäänud maha naaberriikidest, pai-
sunud avalikeks avaldusteks ja tõuke on saanud ka kodaniku-
algatused nagu kinokoja võrgustik. alles loetud aastad tagasi 
osteti riigi toel eesti pisikinodesse 35 mm filmi projektorid, 
mille jaoks aga arvatavasti juba uue aasta algusest praktiliselt 
enam uusi filme ei toodeta. Filmipoliitikaga seotud inimesed 
on nentinud, et tehtud on valesid otsuseid, ja nüüd tuleb asu-
da väikekinode olukorda parandama.

digitaliseerimise positiivne efekt mõjutab ennekõike 
pisikesi kinosid

dcP (Digital Cinema Package) kinosüsteemile üleminek on 
ühelt poolt suurt ärevust tekitav, kuna see on erakordselt 
kulukas. teisalt avaldub digitaliseerimise positiivne efekt kõi-
ge suurema hüppena paremuse poole just eesti kinoilma 
kõige pisemate tegelaste käekäigu juures. maakonnakinodes 
näidatavate filmide visuaalne külg muutuks oluliselt pare-
maks, sest kaoks valdavalt kasutusel olev vähekvaliteetne 
blu-ray-formaat. Programmi koostamise võimalused muu-
tuksid samuti mitmekesisemaks ja mobiilsemaks, sest digi-
koopiaid on lihtsam toota ja levitada. Praegu jõuavad filmid 
kaugematesse paikadesse mitmeid kuid hiljem kui suurtesse 
keskustesse. dcP-formaadis filme on võimalik teha kätte-
saadavaks serveri kaudu, mis hõlbustaks filmilevi märgata-
valt. digi muudaks nii tehnilist kvaliteeti kui ka programmi-
valikut üleöö paremaks. 

Märjamaal on alati mõlemad vaatajad kohal

Filmide näitamine on pikemas perspektiivis kõige soodsam 
viis, kuidas keskustest eemal asuvates kohtades kultuuri elav-

dada ja kultuurilist sidusust tihendada. Võrdsed võimalused 
tähendavad paraku ka sarnases suurusjärgus rahastust kul-
tuurimajadele, kus käib oluliselt vähem inimesi. eesti maa-
kondlike pisikinode filmilevitajana on mustal käel bestfilmi 
kõrval ülevaade ka nende külastatavusest. „näiteks märja-
maa kinos helk on alati mõlemad vaatajad kohal, sõltumata 
aastaajast ja filmist,” ütles Savi kelmikalt. 

üks meeldivamaid tahke digitaliseerimist ümbritseva aru-
telu juures on aga tõdemus, et ei ole tõusnud suuremat dis-
kussiooni selle üle, kas väikekinosid üldse tuleks toetada. 
maakondlike kinode olemasolu tähtsus on nii paljude poliiti-
kute, filmilevitajate kui ka teiste jaoks iseenesestmõistetav, 
mida näitab ka tahe kutsuda kokku kinofoorum. Väikeste 
kinomajade kehvake olukord on pannud eredad mõtted lii-
kuma ka kodanikualgatuste vormis. Foorumil kõneles omaal-
gatuslikust kinovõrgustikust kinokoja arendaja mikk rand, 
kelle ettekande põhjal kirjutatud artiklit saab lugeda käesole-
vast müürilehest. 

Võrgustik tooks kaasa mitmeid positiivseid  
lahendusstsenaariume

kinokoja liikmed on suunanud avalikkuse pilgu ühele parima-
le võimalikest tegutsemismotiividest, kuidas maakondlikku 
kinoelu säilitada ja isegi edendada. Selleks et oleks võimalik 
näidata filme väljaspool tallinna, tartut ja narvat ka edaspi-
di, tundub keskseks lahendusstsenaariumiks olevat pisikeste 
kinode liitmine võrgustikuks. tugev võrgustik mitte ainult ei 
kehutaks praeguseid vajakajäämisi eemale, vaid väikekinode 
filmiprogramme oleks võimalik isegi mitmekesisemaks ja at-
raktiivsemaks muuta.

Võrgustiku loomine tooks avarust juurde ka rahastamis-
võimaluste osas. Programmid, mida euroopa liit pakub, sea-
vad piiriks 20 000 vaatajat aastas, mida ükski pisikino ei ole 
võimeline ealeski iseseisvalt täitma. eesti väärtfilmikinodest 
suudavad künnise ületada ainult artis ja Sõprus, viimase vaa-
tajaskond jääb umbes 40–50 000 vahele. organiseeritud pi-
sikinode võrgustiku loomine annaks suurtest keskustest ee- 
mal asuvatele kinodele kätte niidiotsa, aitamaks neil saada 
samuti osa euroopa liidu toetustest. 

keerukamaks teeb olukorra aga teine kriteerium, mille mit-
med programmid toetustingimu-
seks on seadnud – 60–70% kino 
programmist peaks koosnema 
euroopa filmidest. Väheldased kü-
lastusarvud näitavad, et maakon-
nakinode vaatajad ei ole huvitatud 
alati autorikinost, vaid sooviksid 
käia vaatamas suures osas ikkagi 
laiema leviga filme ja hollywoodi 
toodangut. 

Kui kallis on kulukas

kommertslikust piletitulust ja ise-
seisvast majandamisest pisikinode 
puhul aga igal juhul rääkida ei saa. 
kui euroopa liidu toetusprogram-
mide kriteeriumitele ei suudeta 
vastata, jääb eesti väikekinode digi-
taliseerimise võimaldamine ikkagi 
riigi ja kohalike omavalitsuste kan-
da. Suurusjärgus 50–60 000 eu-
rot maksva dcP-projektori soe- 
tamine 36 pisikinosse on korralik 

väljaminek. Selge on aga see, et digitaliseeritud tehnika peab 
väikekinodes olemas olema, et nende tegevus ka järgmisel 
aastal mõttekas oleks. 

lühinägelikud otsused mõjutavad ka suures linnas 
asuvat autorikino

Väikekinode tegutsemise ummikseis näib olevat peamiselt 
lühinägelike otsuste tagajärg. ka tartu-suuruse linna ainsa 
väärtfilmikino elektriteatri tegevust pärsib sõltumine projek-
tipõhistest toetustest, mis ei võimalda kino tegevust pike-
malt kui mõned kuud ette planeerida. kõigi kinomajade pü-
sikulud on laias laastus kogu aeg samad – ruumide renti tuleb 
igal juhul maksta, filmide õigused ostetakse pikaks ajaks ja 
töötajad tahavad saada palka kalendrikuust sõltumata. nii-
moodi võib suvel pooltühjale saalile kino näitamine tulla oda- 
vam isegi kokkukuivanud piletitulu juures. mis aga juhtub siis, 
kui liita kokku kino suured ülalpidamiskulud ja valdavalt pro-
jektipõhine eelarve? 

Suvel ei ole võimalik elektriteatrisse jahedust ja kultuuri 
nautima tulla. alates juuni algusest ei ole kinol piisavalt raha 
filmide ostmiseks ega ka vajalikku tehnikat. andres kautsi 
sõnul toodab suletud ustega suveperiood kinole kõvasti mii-
nust juurde. 

heaks näiteks selle kohta, et just projektipõhine eelarve 
on see, mis põhjustab väärtfilmikinode puhul suvel suletud 
olemist, on elektriteatri ja kino Sõpruse kõrvutus. uuesti 
avamisest peale iseseisvust kuulutava eheda kinomaja jaoks 
on iseenesestmõistetav, et filme näidatakse regulaarselt igal 
aastaajal. Suvi küll aeglustab veidi programmirütmi ja erine-
vaid filme näidatakse vähem, kuid filmid linastuvad igapäeva-
selt. Peamiselt omafinantseeringu ja piletitulu varal elatakse 
üsna isepäist elu. riigi toetuse poole pöördutakse Sõpruses 
ainult ambitsioonikamate ettevõtmiste korraldamisel, nagu 
luksuslike hindadega retrospektiivid, mida näidatakse paar 
korda aastas. Sõltumatus riiklikest toetustest on kahtlemata 
raske koorem, mida kanda, aga võimaldab luua järjepidevat 
autorikino, mille lahtiolekule saavad külastajad loota.

Suvine põuaperiood pööratud kasumlikuks  
ettevõtmiseks

Suveperioodil tegutsev katusekino on võrratu näide sellest, 
kuidas kinode suvine põuaperiood on pööratud kasumlikuks 
ettevõtmiseks. kui kõige andunumate väärtfilmifännide tas-
kud lõpuni läbi raputada, leiab sealt suvel arvatavasti pileti 
mitte siseruumides toimuvale seansile, vaid just välikinno. 

Suure tõenäosusega ei jätku elektriteatrile suveks omava-
litsuse toetust ennekõike põhjusel, et (õigusega) kardetakse 
publiku vähesust. jahedamatel aastaaegadel on linnavalitsus 
elektriteatri tegemistele õla alla pannud. Suur osa elektri-
teatri külastajatest on ikkagi tudengid, kelle seast paljud su-
veks reisile või rohelusse kaovad. Suviseks kompromissiks 
nii toetuse saaja kui ka jagaja ning miks mitte ka linnaelanike 
jaoks võiks olla hoovikino käimalükkamine tartu linnas. Vä-
likino korraldamise mõtteid on mõlgutanud ilmselt kinopi-
dajadki, samamoodi elektriteater. katusekino on tõestanud 
tallinnas õuekino tulusust ja sisukust – väidetavalt on see ai-
nus ligikaudu nulli tuleva eelarvega väärtfilmikino eestis. 

andres kautsi sõnul on välikino mõte ka neil endil kõne 
all olnud, aga peamiseks takistuseks plaanide elluviimisel on 
seni olnud õues kasutatava tehnika kallidus. kinosaali kottpi-
medusest märksa valgemas juuliöös cannes’i võistlusprog-
rammi filmide vaatamiseks oleks vaja oluliselt võimsamat 
tehnikat. 

Välikinoprojektide potentsiaali üle terve eesti kinnitab ka 
tiina Savi. näiteks kuressaare kuursaal näitab juba kolman-
dat aastat terve suve vältel kaks korda nädalas filme, mis 
pärinevad peamiselt mustalt käelt. See on ääretult edukas 
projekt olnud. 

idanemine ootab vihma ja soodsat pinnast

hea on tõdeda, et eestis on palju mõistlikke inimesi. kino-
de olemasolu ka väljaspool suuri keskusi peetakse oluliseks, 
isegi iseenesestmõistetavaks. Pisikinode keerukas olukord 
on julgustanud kodanike aktiivsust ja soovi liita maakondli-
kud kinod sidusaks võrgustikuks. kui maakondlike pisikino-
de eluolu stimuleeriks võrgustiku loomine, siis suuremates 
linnades on näidanud end heast küljest välikinod. Selleks et 
omaalgatused jõudsalt idaneda saaksid, on aga tarvis kinode 
digitaliseerimisel riigi initsiatiivi ja toetust.

Katusekino on võrratu näide sellest, kuidas kinode suvine põuaperiood on pööratud kasumlikuks ettevõtmiseks.

 Foto: Kalle Veesaar
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Mees otsustab oma naise tappa, kuna too ei saa lapsi. Ta rajab 
randa kivimaja ja hakkab selle sees usse kasvatama. Kui ussid on 
käsivarrejämedused, kutsub ta oma naise mereranda jalutama... 
„Ussinuumaja” on iidne tšuktši muinasjutt, mis viib meid rän-
nakule inimhinge pimedaimatesse soppidesse. Selline on tut-
vustav lugu Priit tenderi 2012. aasta lühifilmi „ussinuumaja” 
kohta. Film kestab napid 15 minutit ning seda on võimalik 
vaadata etV2 mängufilmide järelvaatamisest. 

juba esimesest hetkest oli tajutav, et tegu ei ole igapäeva-
se animeeritud filmiga, kui müütilise muusika saatel ilmub 
ekraanile metalse kere ja inimese näoga tegelane. Viigrite ja 
hüljeste küttimisega tegelev mees, nagu varasemalt mainitud, 
leiab, et naine, kes lapsi ei saa, peab surema. haudunud ku-
rikavala plaani, kogub ta kivimajja ussid, nuumab neid, kuni 
viib lõpuks naise mereranda, et see leiaks oma lõpu. lugu 
siiski päris nii trööstitult ei lõppe ning omab ootamatut pöö-
ret. Seda siin reetma ei hakkaks, sest kuhu jääb huviliste hili-
sem filmivaatamispõnevus.

Pärast esmase ehmatuse möödumist, et mille pagana pea-
le ma sattunud olen, köitis see näiliselt lihtsa süžeega lugu 
ennast vaatama. mis siiski saab edasi taavi eelmaa ja elina 
reinoldi nägudega tegelastest? Filmi arenedes ei tundunud-
ki enam nii ootamatu, et kuue silmaga suitsetav õnneämb-
lik tuleb nõu andma või et tema ämblikust poeg võiks olla 
põdrakarjus. oma parajas kaoses kulges see jutustus täitsa 
omasoodu. kuna visuaalselt ei olnud „ussinuumaja” igapäe-
vane lahendus, oli seda põnev ja värskendav jälgida. 

mis puudutab näitlejameisterlikkust, kui sellest saab taolis-
te animeeritud kehadega tegelaste puhul üldse rääkida, siis 
nende repliigid olid ehk veidi pingutatud. tasub siiski meeles 
pidada, et loo taustaks on muinasjutt, mis juba iseenesest on 
tavamõistes oma juhtumistes dramaatiline ja äärmuslik. ka-
rakterid olid selgelt välja joonistatud ning üsna kiiresti tekkis 
vaatajana poolehoid nõrgema suhtes. lühikese filmi puhul 
leian, et selline asetus on ainuõige, kui on eesmärgiks luua 
terviklik ja vähe lahtiseid otsi jättev liin.

kogu filmist kumas varjatud huumorit ning ka mõningast 
süngust. lõpuks omas lugu siiski ka õpetlikku moraali, et hea 
saab kurjast võitu ja jõuab õnneliku lõpuni. kõige paslikum 
oleks vast metafoor „kes teisele auku kaevab, see ise sinna 
kukub”. antud filmis nii otseses kui kaudses mõttes.

mina isiklikult jäin selle ootamatu eesti filmikunstist pärine-
va leiuga rahule ning sukelduksin teinekordki taolisse sürrea-
listlikkusse maailma. 

ussINuuMaJa
Mari-liis Tilk

noore geograafist filmihuvilise pilgu all on Priit 
Tenderi sürrealistlik muinasjutt „Ussinuumaja”.

Kaadrid Priit Tenderi joonisfilmist “Ussinuumaja” 2012

KUUKAVA 6/6–30/6

KAtUseKino.ee

Seansside algus 1/6-19/6 orienteeruvalt 23.00 ja 
20/6-30/6 kell 23.30. Seansid toimuvad iga ilmaga.

Katusekino sõbrad

Partnerid

Meediapartnerid

KINOKLASSIKA

L15/6 Goodfellas 
1990/146min

KINOKLASSIKA

P16/6 Taxi Driver
1976/113min

007 Skyfall
Sam Mendes 
2012/143min

L22/6
VärSKe FILM

VABA PÄeV!P23/6

Lost in Translation
Sophia Coppola 
2003/101min

K19/6
FILMIPärL

The Fifth element
Luc Besson 
1997/126min

N20/6
FILMIPärL

Leaving Las Vegas
Mike Figgis 
1995/111min

P30/6
FILMIPärL

Ghost Busters
Ivan Reitman 
1984/101min

T18/6
VALITuD 
HuuMOr

Magic Camp
Judd Ehrlich 
2012/85min

K26/6
VALITuD
HuuMOr

Brazil
Terry Gilliam 
1985/132min

T25/6
KuLTuS- jA 
FrIIGIFILM

Happiness
Todd Solondz 
1998/132min

R28/6
VALITuD 
HuuMOr

VärSKe FILM

Samsara
Ron Fricke 
2012/102min 

E24/6

VALITuD 
HuuMOr

This Is Spinal Tap
Rob Reiner 
1984/82min

L29/6
QuInTESSEnTIaL MuSIC FILMS:

FILMIPärL

The Doors
Oliver Stone 
1991/140min

R21/6
QuInTESSEnTIaL MuSIC FILMS:

AI WeIWeI: Never Sorry
alison Klayman 
2012/91min 

E17/6
VärSKe DOKK

Forrest Gump
Robert Zemeckis 
1994/142min

N27/6
KINOKLASSIKA

VärSKe FILM

P9/6 The Hunt
Thomas Vinterberg 
2012/115min

KINOKLASSIKA

T11/6 Mean Streets 
1973/112min

VärSKe FILM

Grandma Lo-Fi
Ingibjörg Birgisdóttir, 
Orri Jonsson et al.
2011/65min

R7/6

VärSKe FILM

Sugar Man
Malik Bendjelloul
2012/86min

L8/6

KINOKLASSIKA

N13/6 Alice Doesn’t Live 
Here Anymore
1974/112min

KINOKLASSIKA

R14/6 The Last Waltz
1978/117min

Armadillo
Janus Metz
2010/105min 

N6/6
VärSKe DOKK

esitleb:

Martin 
Scorsese 
RETROSPEKTiiv: 
PArt one

Martin 
Scorsese 
RETROSPEKTiiv: 
PArt one

eriüritus > NYRIS 12 filmiõhtu: 
Noored ja mäss. tAsUtA!

VärSKe DOKK

12/6 K FILm # 1: The awakening 
 of the squares. 
FILm # 2: erhal: a diary 
 of Tahrir square
 2012/100min

E10/6
KINOKLASSIKA

raging Bull
1980/129minesitlevad:

esitlevad:

Avatud E-R 12-02, L-P 17-02.
Tule lõunale või dringile!

KAtUseKohViK 
& BAAr,
PÄiKeseterrAssiD

PiletiD eelmüügist: Piletilevist või katusekino.ee
Osta pilet eelmüügist uutele vihmakindlatele 

soojendusega terrassidele. KohAPeAl: Pool saalist 
tuleb müüki alati enne seanssi Katusekinos.
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tud kohalolu. järsku on selge, et eestlane ja kosmopoliit ei 
pea olema teineteist välistavad mõisted.

naisrežissööride traditsioon on meie kinoloos küll olemas 
(leida laius), aga selle aasta esimesse poolde kokkusattu-
nult mõjuvad need autorifilmid siiski väikese tour de force’ina. 
„Õlimäe õisi” on Pikkov teinud pühendunult mitu aastat. Sealt 
aimub sügavust, tähelepanu ja empaatiat. kõusaar on aga 
eesti kultuurimaastikul oluline seepärast, et oskab provot-
seerida, kergitada küsimusi. kas looming on sealjuures hea 
või kesine, andekas või pinnapealne, puutub vähem asjasse. 
kui jätame tekstiga hüvasti ärritunult või segadusse aetult, 
on kõik korras. 

„kohtumõistjat” pole ilmselt kõige kergem turustada. mängi-
takse žanripiiridega, põkkuvad thriller ja mõistujutt, derivaa-
did Polanskist ja Õunpuust, suhted ja väärtusi vaagiv esse- 
istika. kui delfi arvustaja kurdab filmi uinutavuse pärast, siis 
asi pole selles, et film oleks igav. kogenud script doctor’i käe 
all saaks vead ära parandada, stseenid ümber paigutada, lisa-
da siin-seal dialoogi paar lauset ja teisal maskeerida paremini 
klišeed. Sidususe ja originaalsuse potentsiaal on filmil täiesti 
olemas. aga nagu ütlesin, pole see esmatähtis. huvitavam 
on, millise maailma ja karakterid see peaaegu koospüsiv, hea-
de näitlejate ja valitud võttepaikadega film vaatajani kannab. 

Peategelaseks on mees, kes sooritab näilise hüppe ühis-
konnaredelil – areneb teadusnohikust tähtsate asjade otsus-
tajaks. tõukeks on viltuläinud suhted, laiemalt aga 21. sa-
jandi zeitgeist, mis röövib pintsaklipslasest mehelt soorollid 
ja taandab ta spermadoonoriks, palgateenijaks ja odavaks 
meelelahutajaks. identiteediprobleemile vastab inimene sa-
geli „omaenda projektidega”. john (lee ingleby) leiab enda 
tõelise mina ühiskondliku kättemaksjana, algul rikastelt raha 
võttes, viimaks kulukaid ja ebasobivaid inimesi koristades. 
muu hulgas ei sobi „väärtuslikku ühiskonda” vaesed, pensio-
närid ja radikaalsed moslemid. järk-järgult saame aimu, mille 
üle film tegelikult mõtiskleb: eugeenika, võrdsus ja moraali-
piirid. kõusaar vihjab, et ühiskonna kollektiivsed huvid ning 
humanistlikud tõekspidamised pole omavahel kooskõlas. 

aga filmi arenedes üles lynchiliku pidetuse tuurid ja hakkab 
oma elu elama. Paranoiline atmosfäär võtab eksistentsiaal-
sema mõõtme. kes on Gilderoy? kust ta tuli? mida see kõik 
tähendab? Filmi lõpuks lahtirulluv kaos, kus on narratiivselt 
keeruline navigeerida, paneb kahtlemata vaataja proovile, 
sest tekkinud segadust lahti ei harutata ja vastuseid kandikul 
ette ei kanta. aga kas peakski?

lisaks meisterlikule hirmuatmosfääri loomisele ja elu kaose- 
aspekti kujutamisele pakub „berberiani helistuudio” väide-
tavalt tänapäevalgi asjakohase ja üllatava sissevaate analoog-
filmihelide tekitamise maailma. ajal, mil inimesed veedavad 
suure osa oma ajast interneti „pilvede” peal ning üha enam 
meid ümbritsevatest asjadest kolivad nupuvajutuse kaugu-
sele ekraani taha, mõjub meeldetuletus sellest, kuidas nõn-
da progressiivse kuvandiga filmitööstuses heli tekitatakse, 
omamoodi värskendavalt. redistelt pealsete mahamurd-
mine, et anda edasi juuste juurtega väljakatkumist, kapsa 
noaga rappimine pussitamisstseenis ning särisev õli pannil, 
et tekitada vajaminevad helid julmaks stseeniks, kus ahju-
roop naise privaatsesse kehaossa sisestatakse, tuletavad 

kahe värske eesti filmi vahel on mitmeid formaalseid paral-
leele, aga ka mõni sisuline ja kõnekas. nii heilika dokk kui 
kadri mängufilm pööravad pilgu väljapoole, mingi tingliku 
avaruse või panoraami suunas, olgu see siis inglise countryside  
või jeruusalemma Õlimäelt avanev vaade. Sealjuures on si-
suline, et pilk pole enam turistile omane, vaid rahunenud ja 
kohanenud. ilmselt pole laiema maailmaga hakkamasaamine 
eestlasele teab mis keeruline asi, aga eesti kinos näib see 
illustreerivat üht viimaste aastate tendentsi küll. Sama tun-
net aimus ka keeduse ingli-filmist, millest osa oli üles võe-
tud afganistanis. kui trükimeedias kenitlevad sajad reisikirjad 
ning Petrone kirjastuse minu-sarja iseloomustab hoolimata 
pealkirjast turistipilk, aimub sellest filmikunsti tendentsist tea-

Peter Stricklandi „berberiani helistuudio” on äraütlemata 
omamoodi film, mis on samal ajal hoomamatult sürreaal-
ne ja äratuntavalt igapäevane. lugu algab nagu iga tavaline 
töölähetus: keskealine inglise helirežissöör Gilderoy, keda 
mängib hämmastava vaikse sisemise põlemisega toby jones, 
kutsutakse itaaliasse 70ndatel levinud seksuaalselt laetud ja 
sadistlikule giallo-tüüpi õudusfilmile sõna otseses mõttes heli 
tekitama. alates esimesest kontaktist sekretäriga hakatak-
se Gilderoy ümber looma kriipivalt pinevat ja ebameeldivat 
atmosfääri – kirglikud, sõnakad ja küüned sissepoole itaalia 
filmitegijad vastanduvad selgelt korralikule inglise memme-
pojale, kes on siiani silma paistnud eelkõige hüppavate jän-
kudega loodusfilmide jaoks veesulinat luues. rapitakse suur 
hulk köögivilju ja lindistatakse erinevate igapäevaste tege-
vuste käigus tekkivaid helisid, mille kontekstist välja rebitud 
kõlade võimalike tähendusvarjundite peale igapäevaselt ei 
mõtle. Psühholoogiline hitchcockilik pinge, mille võib algu-
ses kultuuriliste ja isiksuste erinevuste kaela kirjutada, võtab 

käEgakaTsuTava hELI IgIhaLJas vÕLu

Pirjo leek

EEsTLasED Ja kosMopoLIIDID

Martin Oja

Maikuus toimus Müürilehe noorte filmikriitikute konkurss, mille võidutöö  autoriks 
osutus Pirjo leek. Pirjo on tabanud hästi õudusfilmide maagiat, mis seisneb ennekõike 

helides: karjed, kriisked, kriiped, kolksud ja müksud laevad „Berberiani helistuudio” 
vaatajad erutusvärinatega, mis on tajutavad ka käesolevat arvustust lugedes.  

Täname kõiki osalejaid ning alljärgnevalt avaldame konkursi võidutöö.

Kadri Kõusaare „Kohtumõistja” ja Heilika Pikkovi „Õlimäe õied” vaatavad maailma avara pilguga.

kuidas dilemmat lahendada? kas johni meetodid leiavad 
mingis kontekstis õigustust ning filmi lõpust ainult aimub 
ambivalentsust? 

kõusaare autoripositsioon ei tule neis probleemides väga 
selgelt välja. Võimalik, et ta hägustab meelega emotsioone, 
tahtmata mõjuda üksüheselt. nii sobib, sest ärritab rohkem 
ja paneb mõtlema. aga siiski, „kohtumõistja” peategelase ar-
gumendid on primitiivsed. kuigi ökokriisi taustal tuleb ini-
meste arvukuse kontrollimise üle kindlasti arutleda, vähen-
dab johni ideede visandlikkus (eriti kui taustal rõhutatakse 
ta intelligentsust) karakteri mõjuvust. jõuvõtted on rohkem 
kui küsitavad. ennekõike on see tegelane alarmeeriv, kujuta-
des ennasttäis parempoolsete tendentsi natsideks pöörata. 
taustal tasub lugeda tanel Vallimäe suurepärast artiklit 3. mai 
Sirbis, mis avab liberalismi väärastumise tausta nii eestis kui 
globaalsel tasandil. 

Sellal kui kadri film hoiatab, kannab heilika oma rahusta-
vat energiat. Võimalik, et see valitakse aasta parimaks eesti 
filmiks, kui kriitikud järgmisel talvel neitsi maali auhinda ja-
gavad. aga kui keegi täpsemat põhjust teada soovib, peab 
sõnu otsima. Fakt on see, et „Õlimäe õite” seansid on popu-
laarsed, ja nii palju, kui olen kuulnud ka teisi arvamusi, ollak-
se rõõmsalt nõus, et tegu on väga hea filmiga. Portreelugu 
82-aastasest eesti päritolu nunnast ema ksenjast, kes elab 
jeruusalemmas vene õigeusu kloostris ja on jõudnud peaaegu 
kõige kõrgemale pühendumise astmele, näib kandvat sõnu-
mit, mida on hetkel ühiskonnas vaja. 

Vanadus pole meie kultuuris populaarne teema. ometi on 
see iga, kus ei saa siselõhede lahendamist enam edasi lükata. 
kuigi ühiskonna peavool soosib vanurite matmist postimüü-
gikataloogide ja telesaadete alla, terendab sama selgelt ni-
metet vahendite abitus. elu, elatud ja elatav, on paratamatult 
kannatuste ahel ning sellega toime saamiseks ei aita klantspil-
did ega heroilised müüdid. ühtesid toetavad lähedased, aga 
teised on mõistetud üksindusse juba varasest lapsepõlvest, 
geenide või kiuslike olude poolt. nende teekond tähendab 
eriti suurt väljakutset ja selle lõpus rahu leidmine joonistab 
välja eriti mõjuva kujundi. ema ksenja teekond, mille alguse 
võiksid vagatsejad nunna jaoks väga iseäralikuks tembelda-
da, väljendab lõpuks leppimist ja kooskõla, andmise ja võt-
mise tasakaalu sügavamat mõistmist. „Õlimäe õied” on väga 
lihtne film, kus pole midagi üleliigset. 

meelde, kui füüsilised on tegelikult nii filmitootmisprotsess 
kui ka helimaailm, ja muudab paratamatult vaataja arvamust 
juurviljade käitlemisest. digirevolutsiooni käigus oleme me 
vabanenud küll suurest hulgast kilast-kolast, mistõttu on 
lihtne unustada, kui paljud protsessid nõuavad endiselt füü-
silist kohalolu ja panust. nullide ja ühtede abil saab edukalt 
luua vägagi realistliku hobuse, kuid lõpuks on siiski vaja kahte 
kookospähklit kokku lüüa.

Vaatamata sellele, et „berberiani helistuudio” isevärki žanri-
kaleidoskoop loob maailma, mis asub justkui iseenda vaaku-
mis, kus põhjus ja tagajärg polegi nii tähtsad kui hetketunne 
ja atmosfäär, kumab sellest kaosest ometi läbitunnetatud 
kaasaegset maailmakogemust. Gilderoy seiklused itaalia 
kitsukeses helistuudios rõhutavad seda, et 3d-efekti jaoks 
pole alati prille vaja – piisab vaid sellest, et nina arvuti tagant 
välja pista, sest füüsiline dimensioon pole meie ümbert ku-
hugi kadunud. iga suhtlusvõrgustiku paraadpildi taga seisab 
kuskil inimene, samamoodi nagu iga kinolinal kõlava piiksu 
taga peitub kellegi rüüstatud juurviljaaed või kurblik songi-
tud arbuus. 

Kohtumõistja, 2013, režissöör Kadri Kõusaar
Õlimäe õied, 2013, režissöör Heilika Pikkov

Kaader Peter Stricklandi filmist „Berberiani helistuudio” (2012)

Kaader Heilika Pikkovi filmist „Õlimäe õied”

Kaader Kadri Kõusaare filmist „Kohtumõistja”
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Alustame pinksist. Kuidas algus välja nägi ja mis punk-
tis te praegu olete?
2011. aastal lõime mittetulundusühingu ehk keha, millega vaja-
duse korral ideede avalikes huvides elluviimiseks bürokraa-
tiamasinamerre sukelduda. keha nimi on mtü linnasilm. 
aga idee ise või see pisik sai alguse aastatel 2007–2008, kui 
tudeerisin aasta aega berliinis.

 
Tudeerisid mida?
kommunikatsioonidisaini. ja nagu me kõik teame või vähe-
malt oleme kuulnud, on berliinis pinksiteema väga popp. 
Pinksibaare on päris mitmeid ja mingil hetkel sai käidud ühes 
neist, ühes mitte kõige kommertslikumas. asus ta kusagil 
Friedrichshaini ja neuköllni vahel ja oli pigem alternatiivne, 
nimeks Sportklause. Sealt see pisik külge jäi – võtsin osa ja 
sai selgeks, kui lihtsalt kogu mehhanism toimib. ja seal oli 
tõesti kahekümne- kuni viiekümneaastaseid inimesi ühes-

koos, kõik roteerisid ümber laua ja korraga mängis mingi 40 
inimest kindlasti seal baaris. Pisike baar... ja palju inimesi. ja 
rohkem ei olnudki vaja. reketid, laud ja muusika. Siis min-
gil hetkel tulin ma sealt linnast ära tagasi tallinnasse. noh, 
kui sa viibid mõnda aega kusagil teises riigis ja elad või õpid 
seal ning tuled seejärel tagasi, siis näed, kui palju on siin veel 
tegemata. ja kui vaene on siinne tänavakultuur ja -ruum. Sel-
lest ajendatuna sai alustatud klubisarjaga sellises kohas nagu 
love Sex money. dj-d mängisid muusikat, inimesed mängi-
sid pinksi...

 
Kas see toimus mingis ühes kohas või liikus ringi?
Siis oli see täiesti underground, nurgatagune, Vabaduse välja-
ku burgerilavka taga. Vot, ja mõnda aega olime seal, siis see 
koht läks pankrotti ja kogu idee ning formaat jäi nagu tallele. 
edasi oli väga lihtne. 2011. aastal, või õigemini siis, kui aastal 
2009 kuulutati välja kultuuripealinna projektide konkurss, 
kirjutasin sinna lühiprojekti lauatennisest avalikus linnaruu-
mis. umbes aasta hiljem vastati, et projekt on välja valitud 
ja lisatakse ametlikku programmi. edasi hakkas kõik kiirelt 
arenema – sponsorid ja laiem huvi. lõime enda spetsiaalse 
disainiga lauad, need olid eelmisel aastal bruno disainiauhin-
na nominendid. tänu siinkohal multistabile. nendega koos 
sünnivad laudade uued graafikad. oleme teinud siiani väga 
head koostööd – meil on kaks lauda, mis saavad igal keva-
del uue graafilise kujunduse. Samade laudadega rändame siis 
mööda linnasid ringi.

Teised linnad?
teised linnad, sh tartu, on Pinksiklubi jaoks täiesti olemas, 
aga mis mastaabis sündmused seal aset leidma hakkavad, on 
veel lahtine.

ja sedasi see käibki – eesmärgiga suunata inimesed väga 
lihtsa füüsilise ja sotsiaalse tegevuse läbi linnaruumi elavda-
ma. Pinksiklubi idee muidugi pole see, et kaks inimest män-
givad ja ülejäänud kamp ümberringi vaatab pealt. meie pinks 
on eelkõige sotsiaalne pinks.

 
Kuidas teid üles leiab? Kas kuskil on mingi kava, mille 
järgi saab teid jälitada?
näiteks kui Vabaduse väljakul astub Pinksiklubi aktsioonile 
suurem grupp inimesi ligi. Või siiani on see vähemalt hästi 
toiminud. eriti kui tegemist on näiteks lääne-euroopa või 
Skandinaavia inimestega, siis hakkab sotsiaalse pinksi moo-
tor kohe tööle: pannakse tähele, on palju reketeid, kõik võ- 
tavad kohe ümber laua kohad sisse ja asi toimib iseenesest. 
Siinses kontekstis on vaja veel pisut ette näidata, päris täp-
selt ei mõisteta, kuigi tegelikult ei ole see alge midagi uut. 
See on olnud peidus juba nõukogude ajas. Siis mängiti suve- 
laagrite pinksitrennides seda tüüpi mängu lauatennise eel-
soojenduseks, seda kutsuti sardelliks. enne päris mängu ja 
enne võistlusi mängiti sardelli: kõik inimesed olid ümber 
laua ja korraga võttis osa kuni 20 pinksifanatti. Selle ajaloo-
lise fakti sain ma teada just hiljuti, eelmise aasta lõpus kumu 
aatriumi aktsioonil. kohal käis üks vanakoolitüüp, keda ma 

soTsIaaLNE pINks  
Ja TEMa DIREkToR
Küsis anna-liisa Unt

Võtame linnaruumi rubriigis uue formaadina ette seoses linna, tänavakultuuri 
ja/või väärt projektidega kõrva või silma jäänud persoonid ja ajame nendega 

väheke juttu. debüüdina räägib Risto Kozer.

varem näinud pole, ja rääkis, et kuulge, see on ju sardell! aga 
seda tuleb Pinksiklubil ikkagi veel tutvustada. enamik tallin-
na gruppe, kes linnas kokku saavad, mängivad ikkagi pigem 
üks ühele. Seda ei saa peale suruda, aga saab tekitada vasta-
va vaibiga isu – eelistada tavalisele lauatennisele sotsiaalset.

 
Aga kas sa oled oma muus päevatöös ka linnaruumiga 
seotud või pigem mitte?
olen seotud ikka igapäevaselt. hetkel tegelen erinevate pro- 
jektidega: ühed on pinksiprojektid, teised ongi linnaruu-
miprojektid. mind huvitab eelkõige eksperimentaalarhitek-
tuur. mitte maastikuarhitektuur selle tavapärases mõttes, 
vaid segu kaasaegsest skulptuurist ja orgaanilisusest, mil-
le aineks või materjaliks on kindlasti betoon. idee poolest 
midagi sarnast jean-luc Godard’i filmile „Sympathy for the 
devil” – minu pealkirjaks või motoks oleks „Sympathy for 
the concrete”. betoon on väga huvitav materjal, millega on 
võimalik väga palju teha. Seda saab kas või näiteks fosforiga 
pigmenteerida, s.t pimedas helendama panna – vormi mõt-
tes tõesti ükskõik mida luua.

 
Aga millest su huvi linnaasjade vastu alguse sai?
ahjah, võin väga täpselt öelda. See oli kuskil 2006. aastal. 
mõnel lihtsalt vist on selline soodumus, mõnel mitte, mind 
on alati huvitanud ruum, milles ma viibin. miks see selline 
on ja miks seal ei ole seda, mis peaks või võiks. ilmselt on 
see kuidagi seotud ka rulasõiduga, mis on tegelikult ju kõige 
lähedasem ja minu teada üks füüsilisemaid ja loomingulise-
maid kontakte linnaruumiga. Sa hõljud 10 cm kõrgusel linna-
maastiku kohal ja avastad kohti, materjale ja arhitektoonilisi 
nüansse. ühesõnaga, tunnetad seda oma kehaga kõige vahe-
tumalt. näiteks urbanist andres Sevtsuk, kes juhib praegu 
Sutds Singapuris city Form labi, on samuti endine eesti 
rulataja – mitte et me sarnased oleksime. akadeemilises 
mõttes on ta minu jaoks eestis üks autoriteetsemaid linna- 
ruumiga tegelejaid, kuigi ei ela juba aastaid siin. tundub, et 
teda huvitab nii teoreetiline kui füüsiline väljund – ideest 
lõpplahenduseni.

 
Kas sa oled linna kui kasvukeskkonnaga kogu aeg seo-
tud olnud? Elanud kogu aeg linnas?
jah, ma olen tartust pärit, seal pool elu elanud, siis tulin tal-
linna ja õppimise ajal elasin väheke berliinis. kolm põhilist 
linna, aga ei midagi väga erilist. new Yorgis või tōkyōs pole 
viibinud. aga veeb on kõigile avatud, tuleb ainult kõik vajalik 
enda jaoks sealt välja sorteerida.

 
Kas peale selle Berliini pinksikogemuse on veel tulnud 
ette mingeid linnamomente, kus oled tundnud, et vot 
see on õige asi, nüüd on hea olla?
jaa, on küll. teinekord kirjutan, kui on midagi öelda. hiljuti oli-
gi öelda seoses tartu füüsikahoone juures paikneva jahutus-
basseiniga. lihtsad faktid: miljööväärtuslik piirkond, ümber-
ringi on pargid, vaikus ja siis äkki keset seda on üks suur tühi 
surnud auk, mille saaks ju tegelikult täita sotsiaalse tegevuse-
ga. kui vaatame näiteks marc augéd, prantsuse antropoloo-
gi ja linnauurijat, siis tema jaoks on see suur mittekoht keset 
ühte kohta. Sinna sai koostöös ülikooli kinnisvaraosakonna-
ga üks arendusprojekt kirjutatud. idee oli sellele basseinile 
sisu luua – kõik olid poolt, ka tartu linn, asi oleks saanud 
võib-olla ka rahastuse. Plaanis oli luua sinna sisse betoonist 
orgaanilise vormiga sisu, mis ühest küljest jääks basseiniks, 
teisest küljest oleks jällegi mingi vaba aja veetmise võimalus. 
mitte tuim, mitte hall, vaid isegi aerovaates kromaatiline, 

Foto: Renee Altrov
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RETk ühTE TäIEsTI 
kINDLassE, kuID  
JuhusLIkku  
puNkTI
janno Pikkat

Georetk on GPSi-põhine mäng, milles osalemiseks 
piisab nutitelefonist. Eesmärk on jõuda mõnda 

juhuslikult määratud punkti.

graafiline. kavas oli luua sinna terviklik ja tihe avalik ruum. 
aga kuna tartu ülikool plaanib kogu selle kinnistu lähiajal 
maha müüa, siis lõpuks ikkagi ei nähtud sellel investeeringul 
suurt mõtet. Seega tuleb uus koht leida. eesmärk on ana-
loogsete ettevõtmistega ikkagi edasi minna.

elamusi takistab enamasti standardsus, see on meil linna- 
ruumis tihti suur probleem. objekte rajatakse läbi riigihanke, 
tavaliselt kõige odavam projekt võidab ja tulemus on tradit-
siooniline, ettemääratud, täisnurkne. erilist esteetilist lisa- 
väärtust sellel pole. Palju oleneb muidugi autoritest. osad di-
sainerid on väga tasemel, teised jällegi ei ole. mõningaid häid 
mõtteid on juba olnud, mul on meeles näiteks Salto arhi-
tektide ammune, vist 2005. aastal võidetud Skoone bastioni 
arendusprojekt. lahendus nägi praegusele jalgpalliväljakule 
ette minu arvates täisväärtuslikku avalikku ruumi, mida mik-
siti betoonist suuremahulise/orgaanilise aktsendiga. kokku-
võttes ootab see projekt siiani linna rahastust ning edasine 
käekäik on suure küsimärgi all. Pinksi juures ongi näiteks hea 
see, et alustada saab täiesti mikrotasandilt, eriti väikeste 
sekkumistega, mis linnaruumi seovad. kohalikus linnaruumis 
on väga palju suuri hoonete vahel paiknevaid tühimikke, mis 
ühest küljest on hea, teisest jälle mitte. tartu ja tallinna mik-
rorajoonide majadevahelised alad koosnevad suurest tühju-
sest, mis võib teatud sihtgruppi inimesi tegelikult inspiree-
rida. aga kui kaua? küsimus on selles, kuidas seda tühjust 
mingite asjadega täita.
 

Tihti ei ole vist rahas ka küsimus, pigem keskendumis-
võimes. Sa pead olema suuteline oma vahendeid mõist-
likult korraldama. Seda ei saa võtta tingimata mingi 
takistusena.
Seda kindlasti, asju on ju võimalik teistmoodi teha, sa ei pea 
peavoolurattas jooksma, et ideid ellu viia. tuleb tunnistada, 
et peab olema karakterit, et teistest kuidagi eristuda. na-
tuke peab ka objektiivses mõttes vastikut iseloomu olema.

 
Aga mingeid suuri plaane siis lähiajaks? Või pikaks ajaks?
Suurtest plaanidest ei ole mõtet rääkida. kui nendega ei ole 
kusagilt peale hakatud, siis ei tea, kuhu nad lõpuks jõuavad 
või ei jõua – pole mõtet tühja sisuga juttu puhuda. esialgu on 
kavas tallinna ülikooli linnakorralduse magister omandada, 
selle käigus või seejärel selguvad asjad tõenäoliselt ise. kui 
sa küsid, kas akadeemiline töö on mind aidanud või edasi 
arendanud, siis loomulikult on. humanitaari elu tuli ju tege-
likult hiljem, olin juba varem linnaruumipõhiste teemadega 
seotud. aga üht-teist annavad õpingud kindlasti juurde, nii 
tehnilises kui teoreetilises mõttes. aga teadmistest reegli-
na puudust pole, sest eestis on nii palju inimesi, kellel on 
teadmised ja oskused, tuleb vaid koostööd teha. ideed on 
pigem segu teadmistest ja asjadest, mida sa alateadlikult ko-
gud. iseasi on see, kas sa viid need ühiskonna silmis hästi või 
halvasti ellu.

 
Kas Eestis toimib koostöö, nii palju kui sa oled ise prae-
gu kokku puutunud, erinevate erialade ja teadmisteri-
kaste praktikute ning mingi bürokraatia vahel? Kas võe-
takse vastu uusi asju?
arvan, et võõraste inimeste vaheline koostöö suures plaa-
nis enamasti ei toimi, vähemalt loomulikult mitte. julgeksin 
nimetada meie ühiskonda väikese küla mentaliteediga ühis-
konnaks – mitte alati, aga tihti loevad ainult isiklikud sidemed. 
Valus tunnistada, aga vaadakem ringi. eriti ei kujuta ette, et 
sooviksin teha koostööd täiesti võõra disaineri, arhitekti või 
inseneriga. Välja arvatud siis, kui ma tunnen tema varasemat 
portfooliot, ning tema tööd ja tegemised sümpatiseerivad 
mind isiklikult. näiteks Salto ab. nende tööd sümpatisee-
rivad, need ei kõneta ainult mind, vaid laiemat ühiskonda. 
Väikekodanlik lähenemine siinkohal ei istu.

 
Minu meelest on Tallinna ja Tartu vahel vähe kontakti, 
aga võib-olla on see välja teenitud. Ma olen ise maas-
tikuarhitekt ja meid on Tartus tänaseks ikka sadades 
juba. Ja meil ei ole arhitektidega väga kõva koostööd, 
sest Tartus on neid lihtsalt liiga vähe. Ja Tallinnani kui-
dagi ei ulatu need seosed. Väga vähe on ikkagi neid näi-
teid, kus algusest peale tehakse üheskoos töid. EKAs ja 
TLÜs on näiteks uusi magistriprogramme, kuhu päris 
alguses ei olnud Tartu omad üldse oodatud, ei võetud 
jutulegi: „Tartust? Ei ole huvitatud...” Selles plaanis on 
täna asjad palju paremini, aga professionaalsel tasandil 
on kohtumised ikkagi pigem juhuslikud.
hea näide on kas või see, et 2005. aastal, kui kolisin tallinna 
kesklinna, võtsin ühe praktilise vahendina tartust ratta kaa-
sa. Sõitsin mööda linna jalgrattaga ja vaatasin, et kuidas see 

võimalik on? mitte ükski inimene ei sõitnud siis linnas rat-
taga. aga võib-olla on koostöö osas mingid eelarvamused, 
mõlemal poolel. alustajate hulgast ongi raske kedagi leida. 
nagu ma ütlesin, et kui sa ei tunne konkreetset inimest, siis 
ei ole seda koostööd justkui millelegi üles ehitada. Praegu on 
heaks näiteks ju aku collective, graafiliste disainerite gru-
peering. nemad just otsivad endale praktikanti. kõik oleneb 
mentaliteedist ja ettevõtte filosoofiast.

 
Kas praegu on Tallinnas midagi toimumas, millel sa sil-
ma peal hoiad, aga millega ise seotud ei ole?

(Pikk vaikus)

Pikk vaikus! eks ma hoian paljudel asjadel silma peal. aga 
konkreetselt on praegu väga raske midagi märkimisväärset 
nimetada. helsingis toimub tänavakunsti- ja linnaruumifesti-
val Prosessifestivaali, kus multistab külalisena osaleb. 12. juu- 
nil toimub seal üks aktsioon, kus Pinksiklubi pinksilauale te-
hakse laivis kohapeal ja avalikult nullist täiesti uus kujundus 
ning see laud jääb sinna kõigile kasutamiseks. aga tallinnas –  
mis siin praegu kõige võimsamalt areneb, on pubi ja toidu-
kohtade kultuur. neid, nagu sa näed, on siin jalaga segada.

juriidilise keha linnasilmaga on meil praegu käimas üks 
projekt tartus. Soovime paigaldada koostöös tartu linna ja 
eaSiga linna strateegilistesse kohtadesse, sh koolide juurde, 
14 statsionaarset lauatenniselauda. taotluse vastus peaks 
suve jooksul selguma. Projekt, mille taotluseks sai esitatud 35 
erinevat dokumenti. kolmkümmend viis! kui see vilja kannab, 
siis oleme märkimisväärselt suure sammu edasi astunud.

endal on seoses eesti humanitaarinstituudi ja magistritöö-
ga plaanis teha üks väiksem linnaruumisekkumine. eks kõik 
selgub täpsemalt, kui esitatud taotlus läbi vaadatakse. ise-
loomult on tegemist eksperimentaalse, linnaruumipõhise 
arhitektuuriprojektiga – luua maksimaalselt läbikäidavasse 
strateegilisse kohta tallinnas üks multifunktsionaalne objekt, 
millel on inimestele tugev mõju nii esteetilises, ökoloogilises 
kui funktsionaalses mõttes. objekt ise ei tule väga suur, jää-
des 5–7-meetrise diameetri piiridesse. Globaalses kontekstis 
on selliste väikeste sekkumiste puhul hea see, et olemuselt 
on need marginaalsed, kuid nende eluiga on piisavalt pikk, 
et kirjutada ajalugu. isegi siis, kui need on loodud ajutistena. 
orgaaniliselt valatud betoon kestab kaua, kui spetsialistid on 
selle kvaliteetselt realiseerinud. Füüsikahoone bassein on 
mõnes mõttes sarnane näide, mida oleks saanud luua. be-
toon kestab isegi siis, kui sellele on peale kasvanud erinevad 
samblad ja puud, luues haljastusega lisaväärtust.

 
Aga lõppsõnaks? Kas Eestis on hea ja võimalik teha äge-
daid asju? Neid välja mõelda ja ellu viia?
linnakeskkonnana on meil kõik kohad väga heaks toorikuks. 
Siin on ikka tohutult palju teha. aga mitte kuskil, mitte ühes-
ki linnas või üheski riigis ei ole lihtne asju ellu viia. igal pool 
on protsesside taga mingi süsteem, mingid asutused, teatud 
bürokraatia. aga häid asju võetakse ikka hästi vastu. halb või 
demagoogiline oleks see, kui ei võetaks.

Pinksiklubi avaliku lauatennisehooaja programm alapealkirjaga 
„Roteeruv sardell”

TALLINN
07.06. – Katusekino (Viru Keskuse katus), 08.06. – Noblessneri 
sadam, 21.06. – Harju tänava haljasala
HELSINGI
12.06. – Suvilahti Prosessifestivaali
TARTU
12.07. – Kaubamaja kõrval (Küüni tn)

www.facebook.com/events/467651146647176/?ref=3
Kõik sündmused on TASUTA.

Koostööpartnerid: Tallinna linn – www.tallinn.ee, Tartu linn –  
www.tartu.ee, Multistab – www.multistab.ee, Tallinn Bicycle Week –  
www.tallinnbicycleweek.ee, Katusekino – www.katusekino.ee, 
Kataloog – www.ktlg.ee, Müürileht – www.muurileht.ee.

www.pinksiklubi.tumblr.com
www.facebook.com/pinksiklubi

Georetke-eesti on jaotatud kahekümneks võrdse suurusega 
tsooniks, igaühes neist on üks juhuslikult määratud punkt. 
miinimumeesmärgiks on jõuda ühte neist. Punktide asuko-
had on toodud kaartidel veebis ning punktid muutuvad süda- 
öösiti. retki tõendatakse ning need dokumenteeritakse sõ-
nas ja pildis, raportid on internetis kõigile näha.

kuna Georetke punktid määrab juhus, siis võivad need sat- 
tuda kuhu iganes. Sealjuures pole üldse garanteeritud, et 
punkti jõudmine kerge või üleüldse võimalik ongi. Georetke 
kolme ja poole kuu pikkuse tegevusaja jooksul on dokumen-
teeritud retki põldudele, metsadesse ja soodesse, kuid ka 
näiteks maardu kalmistule ja maardu karjääri, hobukoplisse, 
Soome lahele kalameeste vahele, Pärnu randa, saarekesele 
keset kuuni järve, taluhoovidesse ja F. r. kreutzwaldi täna-
vale tallinnas.

loomulikult on võimalik kodus mugavalt arvuti taga istudes 
Google mapsist punkti ümbrus üle vaadata ja vastavalt val-
mistuda, kuid reaalne olukord on tihti teine. kaartidel ei ole 
toodud marukurje koeri ega teetöid, ka tõendamiseks kaa-
sa võetud vajalik tehnika võib alt vedada (oih, fotoka aku sai 
tühjaks, oih, telefon pani pange). niisamuti ka sõiduvahend, 
millega püütakse kohale jõuda.

edukast matkasellist annab tunnistust tema virtuaalne märgi- 
stend. märgi saab profiilile külge nii liinibussiga punktile või-
malikult lähedale sõitmise kui ka punktis soolo-prügikoristus-
talgute korraldamise eest. märke saab ka näiteks nii geopunk- 
tis lipsuga käimise, seal pikniku korraldamise kui ka samal päe-
val kahes punktis käimise eest. kokku on erinevaid märke 
üle 70.

kuid mis annaks paremini aimu asja olemusest kui otsesed 
katkendid raporteist.

„reality check: seisime üksteist toetades keset tiiki hämardu-
va metsa sees jääl, mis ei kanna, sest hääled internetis soovita-
sid seda teha. Kuid rõõmu jätkus.” (nanjo)

„Sulailmadega rabedaks muutunud jää andis järele ja nii ma 
ühe jalaga sisse vajusingi. Tundsin, kuidas vesi saapasse valgus. 
Tõmbasin jala välja ja vaatasin, kuidas väiksemad lume- ja jää-
tükid vooluga kaasa läksid. Kirjutasin oma allkirja augu servale. 
Tagasiteel leidsin keset suurt põldu jälle kaks metskitse. Loomad 
nägid kuidagi väga väsinud välja.” (gk)

„Kolmas päev järjest georetkel. Imekaunis hobukoppel Laitse 
lähistel, õnneks hobused olid parasjagu naaberkoplis. Kappasid 
kaunisti, kui pererahvas neid sööma kutsus. Üks väike poni osu-
tus lähemal vaatlemisel hoopis kodukitseks. Linnud laulsid täiest 
hingest.” (maro)

„Minu teine georetk tuli mulle väga kergelt kätte. Sest kuidas 
saan ma jätta tähtsas punktis käimata, kui see asub otse minu 
spordiklubi akna all. Tegin lõunase trenni ära, higistasin pisut ja 
pildistasin sündmuskohta spordisaali aknast. Tegelikult ei suu-
da ma kuidagi määratleda, kustmaalt see retk nüüd õieti peale 
hakkas. Aga ilmselt siis nii, et astusin uksest välja, tegin mõni-
kümmend sammu ja olin kohal. Fotosüüdistused tehtud, läksin 
trammipeatusse, võtsin sõbral näpust kinni ja jalutasime tööle. 
Kas järgmise punkti saaks äkki lähemale?” (pilditibi)

Vaata ka georetk.genki.pri.ee

https://www.facebook.com/events/467651146647176/?ref=3
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tallinn.ee&h=cAQEs5uaL&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tallinn.ee&h=cAQEs5uaL&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tartu.ee&h=sAQHiL33a&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tartu.ee&h=sAQHiL33a&s=1
http://www.multistab.ee/
http://www.multistab.ee/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tallinnbicycleweek.ee&h=DAQESiX-8&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tallinnbicycleweek.ee&h=DAQESiX-8&s=1
http://www.katusekino.ee/
http://www.katusekino.ee/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ktlg.ee&h=-AQEiJY0Q&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ktlg.ee&h=-AQEiJY0Q&s=1
http://www.muurileht.ee/
http://www.muurileht.ee/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pinksiklubi.tumblr.com&h=pAQFfIFA2&s=1
http://www.facebook.com/pinksiklubi
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2011. aasta lõpus toimus tallinnas roter-
manni keskuses helsingi koomiksikeskuse ja 
Soome instituudi korraldatud nädalane pop-
up koomiksikeskus pealkirjaga „Sarjakuva-
keskus Goes tallinn”. toodi kohale ka mit-
meid koomiksielu eestvedajaid lähimatest 
euroopa riikidest. üritusel arutatu tulemu-
sena sündis järgneval aastal kaks head asja. 
esiteks käivitati siinsete tegijate kooperee-
rumisel eesti koomiksiselts ja teiseks loodi 
rahvusvaheline cune koomiksivõrgustik.

Võrgustiku cune cir (Comics-in-Residence) 
eesmärgiks on pakkuda aastatel 2013 ja 2014 
koomiksiresidentuure neljas euroopa riigis: 
Soomes (helsingi), rootsis (malmö), eestis 
(tallinn) ja lätis (riia). igas riigis saab viibi-
da aastas kaks kuni kolm kunstnikku, kel on 
võimalik tegeleda ühe kuu jooksul koomik-
siprojektiga. Võrgustikul on plaan laieneda 
pärast kahte prooviaastat ka teistesse eu-
roopa riikidesse ning käivitada muidki ette-
võtmisi. Praegu on see euroopa joonistaja-
tele üpris unikaalne võimalus, kuna siiani on 
enamik koomiksikunstnikke pidanud püüd- 
ma pugeda „harilike” residentuuriprogram-
mide alla. neis käib aga niigi tihe rebimine ja 
koomiks jääb eikellegimaa meediumina tihti 
vaeslapse ossa.

kõrvaloleval lehel on koomiks kathrin 
klingnerilt (Saksamaa), kes saabub tallinna 
koomiksiresidentuuri selle aasta oktoobri  
keskel ja jääb siia novembri keskpaigani. te-
ma projektiks eestis on umbes 20-lehekül-
jeline tõsieluline koomiks. inspiratsiooni on 
ta ammutanud oma kunagisest töökohast 
kohvikus, kus käisid vaba aega veetmas kõr-
valolevalt punaste laternate tänavalt pärit 
prostituudid ja kupeldajad – graafiline novell 
räägib lugusid neist inimestest. Sellisena pai-
gutub see üpris selgelt euroopa kaasaegse 
autorikoomiksi raamidesse, mis tegeleb tihti 
sotsiaalset närvi torkivate teemadega.

Vahetult enne kathrini, septembri kesk-
paigast oktoobrini, on tallinna residentuu-
ris hollandlane thomas langedijk (kunst- 
nikunimega tommy a). tema projekt tege-
leb kujutava kunsti ja koomiksi vahelise lüli 
kompamisega. Siin on teravik suunatud koo-
miksimeediumi enda poole, kes skisofreeni-
lise patsiendina ei tea tihti, kas peaks olema 
kunst või kirjandus, humoorikas või tõsine, 
narratiivne või staatiline. 

Vahelduseks oma joonistustööle korralda-
vad kathrin ja tommy a töötubasid eesti 
kunstiakadeemias ja tartu kõrgemas kuns-
tikoolis ning suhtlevad kohalike tegijatega. 
Seega on tegu igati kasuliku külasviibimise-
ga kõigile osapooltele. Väljundiks kummagi 
kunstniku projektile on trükis ning tõenäo-
liselt ka näitus.

Selleaastastes teiste riikide taotlusvooru- 
des läks hästi ka ühel eestlasel – helsingi re-
sidentuuri tihedast sõelast pääses läbi kris- 
tel maamägi. ta viibis seal maikuus ning alus-
tas graafilist novelli oma vanaemast, mida 
eksponeeriti juba helsingis näitusena. maa-
mägi on paistnud varem silma kohalikel 
koomiksinäitustel ja kuuldavasti plaanitak-
se antud lugu avaldada juba ka raamatuna 
Prantsusmaal.

kel kõrvad liikuma hakkasid ja kes soovi-
vad kandideerida peatselt 2014. aasta resi-
dentuuridesse või saabuvate kunstnikega 
tuttavaks saada, soovitaks silma peal hoida 
Facebookis tegutseval grupil eesti koomiks.
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Unenäod saavad ilmsiks koostöös:

uus EEsTI aNIMaTsIooN:  
saNDER JooN
Küsis Mari-liis Rebane

Vaata anim
atsiooni:

Sander joon (23) on animatsioonimaastikule il-
munud üsna hiljuti – olgugi et tema õpingud eesti 
kunstiakadeemia animatsiooniosakonnas on veel 
pooleli, tema värske käekiri on juba nii mõnin-
gaidki pilke püüdnud. Sander on näiteks tallinn 
music Weeki viimase reklaamiklipi autor, teinud 
visuaalse graafika linnafestivalile uit ning osale-
nud rahvusvahelistes animatsiooniprojektides. 
Sandri looming pakub kaanonlikku kaifi: mini-
malistlik stiilitunnetus, mis väljendub ikoonilistes 
karakterites, kellele on lisatud parajalt omanäoli-
sust, haruldaselt hea kompositsiooni- ja värvitun-
netus ning läbitöötatud ning iseloomuga animee-
rimislaad. Sandri andekusel pole piire, sest tema 
ampluaasse kuulub peale animatsiooni muudki.

Alustame sinu VJ-projektist „GIF Visuals”. 
Kuidas see välja kujunes ja kust see alguse 
sai?
2011. aastal tuli ettepanek malcolm lincolni tmW 
esinemiseks visuaalid teha. tol hetkel tundus see 
hea võimalus ning lahe kogemus. nii need pak-
kumised ridamisi tulema hakkasid. Vj töö on hea 
eneseteostusvahend põhitöö kõrval. Selles on 
vabadust, sest saab katsetada uusi ideid ja teha 
praktiliselt kõike, mis pähe tuleb. esmalt lepime 
ürituse korraldajaga kokku stiili, mis haakuks üri-
tuse teemaga, ning sealt edasi arendame sellest 
lähtuvalt ürituse jaoks klipid. 

„GIF Visualsi” teed sa koos Mikk Mägiga. Kas sul on veel 
teisigi koostööprojekte olnud või meeldib sulle pigem 
üksi tegutseda?
rohkem meeldib ikka teistega koostööd teha. Viimane tal-
linn music Week 2013 klipp sündis samuti koostöö tulemu-
sena – ideed arendasime koos projektijuhi mark kuslapuuga 
ja heli tegi janek murd. jäime tulemusega väga rahule. janek 
kasutas heli komponeerimiseks analoogsünte – see sobis 
hästi pildiga kokku. loodan, et meil õnnestub veel koostööd 
teha.

Sa töötad ka reklaamiagentuuris Motion, mis teeb lii-
kuvat graafikat. Kuidas sulle tundub, kas töö reklaa-
miagentuuris pigem pärsib sinu tegevust kunstniku ja 
animaatorina või on see pigem arendav kogemus olnud?
kindlasti arendav. ma ei oleks seal, kus ma praegu olen, ilma 
agentuurikogemuseta. Pigem olen saanud teha tööl projekte 
ja teostada ideid, mis mulle endale meeldivad. on kindlasti 
hetki, kus see pärsib loometööd, aga neil momentidel tuleb 
seda lihtsalt nagu tööd võtta. ma ei olegi kunagi muud palga-
tööd peale animeerimise teinud.

On inimesi, kellele on antud kõiki andeid korraga ja 
palju. Sa oled üks neist multitalentidest – tegeled pea-
le animatsiooni nii illustratsiooni, foto kui muusikaga. 
Milles seisneb su peamine fookus?
muusikal ja fotol on ka minu animaatoriks kujunemisel väga 
suur roll. enne animatsiooniosakonda sisseastumist õppi-
sin ühe aasta ekas fotot, sest animatsiooni ei võetud tol 

aastal õpilasi vastu. aga animatsioon jäi ikkagi kripeldama ja 
otsustasin eriala vahetada. kui ma ei oleks tegelenud foto 
ja muusikaga, ei teeks ma arvatavasti animatsiooni nii nagu 
praegu. mul ei olnud enne õrna aimugi kontseptuaalsest 
kunstist, see avas minu jaoks maailma täiesti uue nurga alt. 
animatsiooniosakonda sisse astudes olin kindlasti juba selle 
võrra küpsem.

Kuidas animeerimisprotsess sinu jaoks välja näeb?
Viimaste klippide puhul olen teinud nüüd eelnevalt ka story-
board’id, aga kui läheb animeerimiseks, siis on kogu töö-
protsess üleni digitaalne. karakteridisainid teen paberil. 
Programmidest kasutan after effectsi ja Flashi. Flashi õp-
pisin kasutama juba 11–12-aastaselt. hakkasin vaikselt 
nokitsema ja nii see muudkui arenes. enne seda tegin ka 
gif-animatsioone.

Mis on sinu jaoks animatsioonis kõige olulisem?
minu jaoks on liikumine olulisem kui disain. muidugi peab di-
sain olema liikumisega kooskõlas. ma töötan selle nimel, et 
asi näeks võimalikult väheste vahenditega võimalikult efekt-
ne ja kvaliteetne välja.

Oled sa enda jaoks ka mingeid ambitsioone seadnud?
mõtlesin just hiljuti, et poleks paha ju animatsiooni oscar 
võita. cartoon d’or näiteks.

Aitäh. Animated Dreams ja Müürileht hoiavad Sandrile 
pöialt!
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Foto: Heigo Lepla



36 : KAHEKÜMNE SEITSMES NUMBER : SUVI 2013

K
IR

JA
N

D
U

S

paRaTaMaTu ÕNN
Kaspar jassa

Kaspar jassa essee õnnest ja õnne formaadist

saa inimene sellisel juhul teda ümbritseva eluga hakkama või 
kui ka saab, siis kuidagi vildakalt ja ilma erilise eduta. mõnel 
läheb hästi, mõnel halvasti ja mõnel üldse keskmiselt. on 
see kasvatus, iseloomu nõrkus või tugevus, on see saatus, 
kes teab? aga see kõik ei vabasta sind ainuvõimalikust õnne-
kuvandist, mille järgi punkte antakse.

aga mõnda täiesti tervet ja edukat inimest lihtsalt ei rahul-
da üldine õnneformaat, ta tunneb ennast selles miskipärast 
ebamugavalt. täpsemini, ta ei suuda ennast teistele toredas 
olukorras hästi tunda. talle võib ka tunduda, et teised inime-
sed valivad liiga igava ja ettevaatliku õnne. alati on ju leidu-
nud neid, kes on domineerivate hoiakute vastu. dissidendid, 
libertiinid, punkarid, friigid, perverdid – näiteid on nii ajaloost 
kui ka käesolevast elust palju. inimesed on ju lõppude lõpuks 
erinevad. kes sööb saepuru, kes joob kust ja kes seksib vi-
deomakiga. Viise ebatraditsiooniliselt käituda ja õnnelik olla 
on mustmiljon. kui sind vangi ei panda on enam-vähem kõik 
lubatud. kuid kõikide nende väikeste eskapistlike trikkide 
juures ei saa sellisedki inimesed siiski üle ega ümber käesole-
va olemise õnnest. Seda õnne tuleb lõppkokkuvõttes ikkagi 
aktsepteerida.

kas õnne teemaga on seotud naudingud ehk elumõnud? 
nauditavad hetked peaksid ju olema need elu akuutseimad 
õnnehetked. tunneme siis harmoonilist rõõmu selle maa-

Õnne ilmingud on minu elus peaaegu märkamatud. Õigu-
poolest on võimatu välja tuua mingit konkreetset hetke, mil 
ma tegelikult õnnelik olen. olemine on olemine, mida sa siin 
ikka tahad.

Õnnest rääkides oleks ilmselt kasulik alustada kõigepealt 
vanamoodsast õnne defineerimisest. asi vajab ju markeeri-
mist, muidu on tast võimatu rääkida. Siin võiks pöörduda abi 
saamiseks mitmesuguste sõnastike ja entsüklopeediate poo-
le. Võiks võrrelda erinevaid sõnaseletusi, konnotatsioone ja 
aforisme õnne kohta ning selgitada välja õnne kirjandusliku 
või filosoofilise ehk kas või näiteks psühholoogilise olemuse. 
nagu ma tegin seda kõike umbes siis, kui olin 15–20-aasta-
ne. Siis oli see kõik kuidagi aktuaalne ja värskendav. toonas-
te õnne olemuse täpsustamiste tulemusena pidi tõenäoliselt 
selguma ka mingi õnne lõplik universaalne vormel. aga ilm-
selt ei selgunudki.

Vahepeal on aega läinud ja nüüd ma seda kõike enam teha 
ei viitsi. mitte et laisk oleksin, vaid lihtsalt ei usu sellesse. ja 
täiskasvanud inimesel pole ju kuidagi enam nagu ka kohane 
õnne üle targutada – tal peaks õnn juba ammu käes olema. 
reaalne käegakatsutav õnn! täiskasvanud õnneotsija mõjub 
meid ümbritseva ühiskonna väärtushoiakute kontekstis kui-
dagi ebaveenvalt. mõeldakse, et ilmselt on sel juhul tegemist 
paljutõotava tüübiga, kes ei jõuagi aga mitte kuhugi ning jääb 
igavesti mingitest eesmärkidest mämmutama ja mandub step 
by step.

on klišeelikult selge, et õnnest mõtiskleda või sellest kirju-
tada pole just kerge. juba sõna ise oma paratamatute konno-
tatsioonidega on ärakäiatud nagu Vivaldi „aastaajad” ja tuleks 
asendada ilmselt mõne uuega. ilmunud on tuhandeid õnne 
saavutamise õpikuid ning aforismikogusid õnnest. ja see kõik 
ju näitab, et see fluidum, mida me õnnega seostame, on 
meile ikkagi väga vajalik ja alati olemuslikult tähtis olnud. Sa-
mas tundub kohati, et kui meie teadvuses ja sõnakasutuses 
puuduks õnne mõiste, oleksime me tunduvalt õnnelikumad. 
aga see selleks.   

hetkel püüan ma aga siiski aru saada sellest, mis on üld-
se õnn? noh ütleme, et intuitiivselt, kui soovite. Õnn, mis 
iganes ta ka pole, peaks olema ju ikkagi käegakatsutav ja 
konkreetne asi, mitte mingi ähmane intellektuaalne pläma 
või lihtsalt inimestevaheline kokkuleppeline sõnaline konst-
ruktsioon, millel puudub tegelik sisu. milline meeleseisund 
või kehaline olukord see õnn siis üldse on? räägitakse, et on 
kahte tüüpi inimesi: ühed, kes usuvad, et õnn on konkreetne 
asi, ja teised, kes usuvad, et õnn on midagi ebakonkreetset.

tundub, et üldiselt mõistetuna tähendab õnn seda, et ini-
mene suudab enam-vähem selles füüsilises maailmas funkt-
sioneerida ja on laias laastus nõus, et asjad on siin nii, nagu 
nad on, ning ei punni sellele kõigele eriti vastu. Võiks öel-
da, et bioloogiliselt terve inimene on tõenäoliselt suuteline 
suhteliselt edukalt funktsioneerima. haigused, hälbed, puu-
ded tulevad siin kõik muidugi kahjuks. kui sa oled pidevas 
raskemeelsuses või sul puudub põrn, siis sa ikkagi tervest 
inimesest õnnelikum ju ei ole. Siinkohal võib muidugi vastu 
vaielda, et õnned on erinevad ja näiteks autist on võib-olla 
tegelikult hulga õnnelikum kui täisjõus firmajuht. Palju mä-
letame me ju ka liigutavaid hollivuudi teoseid, kus mingist 
puudega tüübist saab läbi eneseületuste kõva tegija. ma ei 
eita, nii võib see kõik ka olla, kuid kui sa oled terve ja sul 
ei valuta eriti midagi, sul on vähem ängi, siis on selge, et sa 
lepid ümbritseva maailmaga hulga kergemini. hästi väljakuk-
kunud ja ettevalmistatud inimesed aga teevad läbi normaalse 
liigile iseloomuliku arengu ja lahkuvad siit maailmast, olles 
tekitanud uusi inimesi, kes kordavad uuesti sama ringi. Õnn 
on selles kontekstis normaalse inimeksistentsi sünonüümiks. 
Funktsioneeri normaalselt ning see tähendabki olla õnnelik! 
mida oodatakse ühelt normaalselt inimeselt muud kui elus 
läbilöömist – head kasvatust ja kooli, töökohta koos loode-
tava karjääri ja rahakasvuga, elukaaslase leidmist, laste saa-
mist ning nende turvalist üleskasvatamist ning lõpuks ka vää-
rikat vananemist. Variatsioone võib ju olla, kuid formaat on 
ikkagi üks ja seesama. Õnn on üks, tahad sa seda või mitte. 
See olemise paratamatu õnn on iga inimese kui bioloogilise 
organismi, kes ta ju esmajärjekorras on, eksisteerimise pa-
ratamatu formaat. Valida pole siin suurt midagi ja peened 
ümbersõnastamised ei muuda olukorda.

Situatsioon on küll ehk veidi teistsugune siis, kui sa ei saa 
või ei taha või ei suuda selles õnneformaadis elada. nagu me 
rääkisime, võivad siin põhjuseks olla mingid bioloogiliselt et-
teantud jamad, nii vaimsed kui füüsilised, aga samuti ka ini-
mesega elu jooksul juhtuvad õnnetused. mingil põhjusel ei 

ilma olemasolu ilmingute suhtes. ent oma olemuselt on 
naudingud õnnele pigem vastanduv fluidum. Võib öelda, et 
kõik inimesed naudivad midagi. Selge see, et naudivad. kuid 
meie nimetatud õnneformaadi või domineeriva õnnemudeli 
positsioonilt tulevad naudingud siiski pigem kahjuks. nau-
ding on üle õnne piiride minek, ekstreemne olukord. Sa ei 
tohi elada pidevas naudingus, sest muidu ei suuda sa elada 
selle maailma õnne järgi. meenutagem, kuidas ivan bunini 
jutustuses „Päikesepiste” märkab armunud peakangelane, 
porutšikust ohvitser järsku: „kui veider, kui tobe, kui kole 
on kõik argine, tavaline, kui sinu südant on tabanud – jah, 
nüüd ta mõistis seda – see kohutav päikesepiste, liiga suur 
armastus, liiga suur õnn.” igasugused äärmuslikud tunded ja 
läbielamised murendavad meie igapäevast õnne. tõmbavad 
meid kaugemale argisest õnnest, teevad aina haigemaks ja 
võõramaks igapäevase rutiini suhtes. See puudutab ka kan-
natusi. Võiks öelda, et naudingutel ja kannatustel pole õnne-
ga mingit pistmist.

Happy end forever!

Essee põhineb 2012. aasta „Õnnekonverentsi” ettekandel. 

Illustratsioon: Eerika Alev
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„Kaubatundmine”
Eesti Riiklik Kirjastus, 1957

kuI hEa 
RaaMaT!

raamatu „tavakordne” („l’infra ordinaire”) sissejuhatuses 
küsib Georges Perec, professionaalne asjaarmastaja ning 
kirjutuse nullkraadi meister: „kuidas rääkida „tavalistest 
asjadest”; õigemini, kuidas jõuda nende jälile, kuidas piirata 
nad sisse, kuidas saada nad kätte kestast, mille külge nad on 
liimunud?”

ka mina tunnen asjade vastu mingit kentsakat kirge. ome-
ti ei saa ma öelda, et oleksin materjalist. mul on vähe asju: 
üks jalgratas, õlarihmaga kott, sülearvuti... mõned veel. 
mind ei huvita niivõrd ka asjade funktsionaalne ega ammugi 
sümboolne väärtus. Samuti jäävad tagaplaanile esteetiline ja 
mnemooniline kvaliteet – kunsti ma ei kogu ja mu kodune 
nipsasjade riiul sisaldab ei rohkemat kui järgmisi esemeid: 
üks fajansselevant, kaks viltust Pisa torniga kruusi ning plas-
tist igemes hambamulaaž, mis pärineb ühe mu sõbra sto-
matoloogist vennalt. mind köidab asjade juures miski muu, 
millel kõige eelnevaga mingit pistmist olla ei saa ega tohi. 
mind võlub see, kuidas nad on; kuidas nad on need, mis nad 
on; kuidas on nii, et nad on. harva, kui asjade omaetteole-
kule niiviisi peale satud. kui see minuga juhtub, tekitab see 
minus rõõmu- kui mitte õnnetunde. ma ei oska seda võr-
relda muuga kui selle totaka vakatusega, millelt olen ennast 
lapsest saati ikka aeg-ajalt tabanud, jäädes mõtlema mõne 
sõna peale väljaspool selle kasutust. meenuvad sõnad „riiul”, 
„kuidas” ja „pott”. arvatavasti pole see seos päris juhuslik – 
nii nagu sõnad, on ka keel väidetavasti inimese tehtud.

d. andrussevitši raamatut „kaubatundmine” (eesti riiklik 
kirjastus, 1957) kohtasin esimest korda tü raamatukogu koh-
vikus riiulil paar aastat tagasi. Sirvisin seda nõukogude töös-
tuskauba ammendavat inventuuri ja kogesin midagi enne- 
olematut: asjad astusid riburadu pidi minu eest läbi, teatasid 
mulle oma palge ja lasid mul katsuda oma nime. liha läks sõ-
naga segi nagu puder ja kört-Pärtli särk. tundsin, nagu oleks 
mulle usaldatud sõnum, mida kuulutada, või saladus, mida 
vaikida, või mõlemad korraga. olin sõnatu, pea käis ringi. 
oleks heidegger mind tol hetkel näinud! lambikaubad, 
ahjutarbed ja sadulsepatooted; puuvoodid, kammvillased 
ülikonnad ja rammuleeme-tirinad; tiibklaverid, sirklikarbid 
ja elutarbeline pesu – detailne kirjeldus igast artiklist ühes 
näpunäidetega sorteerimiseks, markeerimiseks ja pakenda-
miseks. See oli võimas lugemisvara, mis sisustas minu koh-
vipause mitme kuu vältel (muide, ma ei saanud olla esime-
ne, keda „kaubatundmine” sedasi kõnetas – peaaegu iga rida 
selles raamatus oli alla joonitud). ühel päeval aga raamatut 
kohvikus enam ei olnud. küllap kadus teiste asjade sekka. 
neid on ju nii palju. ime üldse, et ära mahuvad. 

Asjaarmastaja padjaraamat

anti Saar



Edgar Tedresaar  
„Kiirendus”,  
õli lõuendil, 2010
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kuNsTIoksJoNI kIRJaNDusLIk küLg
alates 2009. aastast tartu loomemajanduskeskuse algatu-
sel toimuv tartu noore kunsti oksjon ning kirjandusfestival 
Prima Vista otsustasid sel kevadel käed lüüa ning kunstni-
kud ja kirjanikud omavahel kokku tuua. kuus kirjanikku –  
joanna ellmann, kaspar jassa, carolina Pihelgas, maarja Pärt- 
na, berk Vaher ja tõnis Vilu – valisid noore kunsti oksjoni-
le laekunud tööde seast välja mõned sellised, mis neid eriti 
inspireerisid, ning kirjutasid nende põhjal omakorda luule- ja 
proosatekste. tekstid kanti ette 23. aprillil raamatu ja roo-

si päeval tartu ülikooli kohvikus Gaudeamus. tartu noore 
kunsti oksjon toimus 9. mail, seda korraldasid tartu loome-
majanduskeskus, kunstilaenutus kaleidoskoop, tartu kunst-
nike liit ja tartu kõrgem kunstikool. müürileht avaldab loo- 
dud tekstidest väikese valiku koos kunstiteoste mustvalge- 
te reprodega. tööde autoriteks on kairo, kiwa, lauri kulp-
soo, laura kuusk, laura müürsepp, edgar tedresaar, kadri 
toom, maaria treima, aljona tubaleva. oksjonitööde foto- 
de autorid on tartu kõrgema kunstikooli i ja ii kursuse üli-

õpilased. Pildistamist juhendasid Vallo kalamees ja andrus 
kannel. Fotod valmistas müürilehe jaoks ette maria laane- 
lepp mikser disainist. kõigi oksjonitöödega on võimalik 
tutvuda oksjoni kataloogis aadressil www.lmk.ee/oksjon_ 
kevad2013. järgmine oksjon toimub 2013. aasta oktoobris. 

Rohkem infot: www.lmk.ee/oksjonid

KaSPaR jaSSa

kuulge,
kui metroo on nagu sisikond,
siis kust tuleb sinna päevapraad?
aeg oleks ammu ju süüa,
et saada jõudu istumiseks
toidulaua taha
nihutatakse kähku tool,
ilmuvad kahvlid ja noad,
taldrikud, tassid,
need on nüüd tarvis
süüa kiiresti ära,
ega lõuna polegi pikk
ahoi!
haara siis
see
kohev
kanakostüüm
paki end sisse
ja astu metroosse

TÕniS VilU

soe on olla iseendaga
isegi kui see mu näost välja
ei paista

muu näost on suu väljas
ta hingab ja kõneleb
mulle millestki mis läheb metsa
suvalisi sooje mulle
ma saan aru et need lõhkevad katki
ja siis on näost näha
et ühendus maailmaga on
võimalik
igaühel oma muu mull
igaühel soojalt samasugune

Kiwa  
„Reis algab sealt, kus tee lõppeb”,  
aerosool ja kollaaž lõuendil, 2012

KaSPaR jaSSa

kiirendada
pole vist
ikkagi mõtet,
sest muidu
oleks
kindel siht teada,
kõik minemised
paika pandud,
kõik tulemised
ära tuldud,
ega poleks
mingit põhjust
istuda diivanile
ja
vaadata
neid,
kes on olemas

Laura Müürsepp  
„Metroos”,  
segatehnika, 2011

Kadri Toom  
„Mullis”,  
koopiatrükk, akrüül vineeril, 2013

MaaRja PÄRTna

uni on juba sündides antud,
teda ei pea õppima.
puhkamine puhkeb sinus
igal ööl loomulikult.

unes võid sa end
unes näha – ja see omakorda
võib olla tegelikkusest
tõelisem.
suigatades tead, et kahe maailma vahepeal
ei ole kahel maailmal tegelikult
mingisugust vahet.

uinumine on kerge
nagu kasvamine.

ta teostab end sinu eest ise –
lihtsalt, ilma ühegi üleliigse
pingutuseta.

jOanna EllMann

kuhu sa lähed tühjus, tähed ja numbrid su sabas
ega siin pole midagi teha
vaid tühjus enne ja pärast
aga vaat siis kui trummi hakkan lööma
ma enese sees kirja näen
iga täht olemuse erinev peegeldus
miks ma küll trummi löön
küsitakse
kui aru saan kõikidest ilmadest
miks ma küll trummi löön, küsitakse
et tajuksin end ses plahvatavas nullis
näeksin tähti eneses
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BERK VaHER

aga sellelt lennukilt – jäid sa maha, aviaator – oma lennukilt – jäid sa
    maha

omada kõike – olla kõike – ja lennata – aina
        lennata
ei saa – sulle öeldi, ja sina – omasid – olid – lendasid

ja – oma lennukilt – jäid sa maha

sellelt – esimeselt poisipõlve
    paberlennukilt

mis lendas – su käest – üle aknalaua – üle õue ja aia – üle linna ja
         silmapiiri

ja su omatud maailm – sind ennast täis kasvades – ei jõudnud sellele
järele

nüüd alles – kui sa kahaned, hajud – ja kaod – oled ilmast ilma

on sul – sinu valged tiivad ja – silmadel – puudub
          piir

Kadri Toom  
„Meelerahu”,  
koopiatrükk, akrüül vineeril, 2013

Kairo  
“Madelin”,  
akrüül lõuendil, 2012

Lauri Kulpsoo  
„Hindamatu”,  
värvifoto, 2013

jOanna EllMann

jälle ta haaras mind endasse
puutüvedesse laskununa
nüüd olengi tema ei keegi muu
aga ega ma ei teagi, äkki ma olengi
juba sündinud temana, tumeda ahne linnuna
käies ukselt uksele, lennates metsast metsani
kunagi nägemata seda, kes olen, kes on, kes tuleb
jälle ta haaras mu endasse, jälle pean minema
sinna, kus keegi ei käi, vähemalt ükski inimene
ükski naine ei käi. olen sündinud puutüvedest
kasvanud linnuks
nüüd rändan tuules ja tuulena ringi
ega taipagi, kes olen olnud või olen
olemine on muundumine ühest hetkest teise
muud midagi. sahistan veelkord kondiseid õlgu
enne kui nad tiibadeks saavad
nüüd olengi lind.

Maaria Treima  
„Koguja”,  
õli lõuendil, 2013

CaROlina PiHElGaS

Päevade pikaldane tühjus.
Vaatad vaikselt mööduvaid
päevi, õhtuid. kui midagi
öelda tahtsidki, on see juba
kadund, haihtunud, nagu
hommikused hetked, mil
teadvus on tühi ja selge:
mäluta, valeta, kerge.

Aljona Tubaleva 
„Van Goghi maailm”, 
foto, 2013

Laura Kuusk,  
nimetu (seeriast „Post Post: Eesti mehed”),  
leidnegatiiv, pigmentfoto, 2006

CaROlina PiHElGaS

need on kellegi teise mälestused.
mõte suvepäevast, järeleandmatust
leitsakust, ristikupunast. tõelisel
vabadusel polegi lõhna. on ainult
paar tobedat nalja hiljem kaldapeal,
rammestus, päikeselaigud silma-
laugude taga – ja siis tagasipöördumine,
sõnatu üksiolek.

MaaRja PÄRTna

võib-olla tuleb muutus
ja lükkab kõik seniolnu ümber.
võib-olla võib olla midagi,
mida sa varem ette ei kujutanudki.

võivad olla nii pikad sajused ilmad,
et toast jalgagi välja tõsta ei taha,
selline koerailm.
ja siis äkki

üks helesinine päev
nagu imede ime, lihtne lahke lapike
vaba taevast üle su pea –
inimmõistusega mõõtmatu avarus.

senikaua –
üks kadunud maailm su ümber,
oled ta olemasolule
äsja ärganud.

värskelt loodud vaikelu
viie hästi unustatud objektiga.
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