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Majaohver Tekst ja sõda
Ei hakka siin pikemalt analüüsima Sõnumilehe õõnestavat hoiakut. 
Väga palju ühele lehele etteheiteid teha ei sobigi -  mõni üksik leht 
võib ju olla eriti vastaline, see aitab teda teistest eristada, tekitab 
talle oma Mina. (Siiski ei saa ma ütlemata jätta, et kuulun nende 
isikute hulka, kes siiani ei tea, kes on kuulus Washingtoni 
julgeolekuanalüütik Warren Christolon -  ja ka tema eesti kolleeg. 
Seda võiks uurida, leian ma -  mitte ehk küll kaitsepolitsei, vaid 
uuriv ajakirjandus, näiteks Eesti Ekspress. Arvatavasti on ajakir
janikel juba praegu tõde teada, kuid nad võiksid seda jagada ka 
võhiklike lugejatega.)

Miks ma üldse selle Sõnumilehe jälle oma teksti tarisin? Ainult 
väikese impulsi pärast.

Sõnumileht on nimelt talle traditsioonilisel kombel pidevalt 
ilkunud nüüd mitte enam ainult presidendi enda isiku, vaid juba ka 
tema tulevase maja kallal: et milleks ja kas üldse ja mis ikka selle 
taga on? Ja mis ta seal tegelikult teeks ja kas ta ei oleks inimestel 
ja juhujoodikutel jalus? Ja kust ta ikka raha võtab?

Kui aga mitmed (Peeter Ernitsaga eesotsas) on nüüd tõstatanud 
üldrahvaliku korjanduse-idee, siis on Sõnumilehel muidugi põhjust 
välja tulla korruptsioonikahtlusega. Leht oleks valmis kasvõi nahast 
välja pugema, et vanahärra pensionipõlves lageda taeva alla jääks.

Inimesel peab ent olema maja! Kui tal seda ei ole, pole tal ka või
malust seal kohas elada ja ta peab otsima teise koha.

Kunagise Jugoslaavia territooriumil jääb praegu kümneid ja küm
neid tuhandeid albaanlasi ilma koduta. Nad rändavad mägiteedel, 
kompsud käes. Kui nad kunagi olid oma eluaset pikalt ja hoolega 
ehitanud, siis nüüd haihtus see ühe hetkega tuulde.

Balkanil tundub olevat majadega, nende tekitamise ja kao
tamisega isesugune suhe.

Maja on ju õrn asi. Eriti sealmail. Balkani mõistatustes võrrel
dakse maja/kodu tihti munaga. Seda sobibki meenutada pärast 
munapühi, kui inimesed on piisavalt ja süüdimatult mune puruks 
kõksinud. Balkanil küsitakse: mul on majake, väikseke, valgeke; 
kui teda katki ei tee (ne razrušiš), sisse ei saa; mõista, mõista, mis 
see on? Vastus: muna. (Teisi mõistatusi vt. T. Civjan, Semiootika 
1 CL Tartu 1978.) Muna sees aga idaneb tulevik -  nagu majaski. 
Nüüd tehaksegi Balkanil neid mune järjest katki, prõks ja prõks. 
(Lisame, et kahe maja -  reaalse ja sümboolse -  lootusetust ja 
etteotsustatud konfliktist annab omapärast tunnistust massiivse 
saatkonnahoone loopimine munadega, mis purunevad vastu fas
saadi.)

Kuid mitte ainult majade purustamine ei käi Balkanil põhjaliku
malt ja mõtestatumalt -  ka ehitamist võetakse seal tõsisemalt. 
Rohkem kui mujalt pärineb just Balkanilt teateid ehitusohvrist.

Maja tuleb enne sissekolimist elustada, anda talle elu ja hing, 
mida saab teha ainult ohvri läbi. Tihti tarvitati vereohvrit. Vanasti ei 
saanud Balkanil ehitust lõpetada enne, kui oli ohverdatud ülem- 
müürsepa (ehitusejuhataja) naine. Sarikapärg ja soolaleivapidu on 
nende ohvritseremooniate säilmed.

Maja on ju maailma keskus, tegelikult ise maailm, nagu näiteks 
korstengi on taevavõlvi silm ja majasammas -  maailmasammas. 
Sellest on palju kirjutanud nii Meri kui ka Eliade.

Tõesti, rahvas võiks tuua tulevase ekspresidendi maja jaoks 
ohvri. Kas ohverdada mõni halb inimene? Mõni jälgimat sorti ava
liku elu tegelane või kasvõi asotsiaal? Ei, see oleks liig mis liig. 
Ohverdatagu tõesti vaid raha, mis on üks kõige laiemalt levinud 
väärtusi. Ernits ja teised algatajad ajagu oma asja laiemalt. Kui iga 
riigikodanik (lapsed ja raugad kaasa arvatud) ohverdaks näiteks 
üheainsa krooni, oleks mure murtud. Korruptsioon? Aitab jamast! 
Raha võiks ju üle anda alles siis, kui president on jälle kodanikuks 
muutunud ega saa enam rakendada oma oletatavaid halbu kaldu
vusi. Enne antagu talle laenu. Siis saab pärast tagasi maksta.

Miks ohverdada temale ja mitte näiteks mulle? Või sulle, mees 
kontorist? Sulle, naine hälli tagant? Sulle, ebamäärane kuju? Sulle, 
pankur? Kas ma pean laskuma panegüürikasse ja seda tõesti lähe
malt seletama? See oleks labane. Võibolla mingile osale Sõnumile
he lugejatele siiski peaks, aga nemad ei moodusta ju kuigi mär
gatavat osa ühiskonnast. Ja kes on ühe asja vastu vaenulik, see on 
enamasti kõige vastu vaenulik.

Presidendile võib see ju mitte meeldida. Tema on rohkem rääki
nud laevaohvrist. Kuid egas igas asjas pea ka tema sõna kuulama. 
Kui ta algul torisekski, küll ta selle mõttega hiljem ära harjuks. Igal 
juhul oleks maja mõttekam kui ausammas. Sammas ei anna 
peavarju ja viib mõtted kaduvusele. Seepärast olen olnud vastu ka 
eesti keele mälestussamba püstitamisele.

Mati U nt

Vaadates venekeelseid uudiseid Kosovo sünd
m ustest paralleelselt inglis-, saksa- või eesti
keelsetega, võib kogeda Samuel P. H untington i 
k irje ldatud “ts iv ilisats ioon ide kokkupõrget” . Võrd
lus võ ib  anda lausa koom ilise efekti: kui venelaste 
ORT teatas kom m entaariks öisele tu le lõõm ale 
Prištinas, et “ äsja lendasid üle linna NATO pom 
m ita jad ” , siis Euronews ja  CNN varustasid pild i 
m ärkusega “ Serbia eriüksused on a lustanud 
tank ide  toel linna pu rustam is t” . Ent põhiline, mis 
erinevaid pooli propagandasõja esimese küm ne 
päeva jooksu l eristas, on siiski pom m itam iste  
n ing Kosovo elanike m assilise exoduse  esitam ine 
erinevas kausaalsuses: kui “ m eile ” räägitakse, et 
pom m itam is t alustati in im este massilise põge
nem ise äraho idm iseks Kosovost, s iis  “ ne ile ” 
teatatakse, et ju s t n im e lt NATO õhurünnakud 
vallandasid selle põgenemise.

3. ap rillil teatavaks teh tud EMORi küsitlusest 
jä re ldub , et Eestis elavate rahvusrühm ade suh tu 
m ine  B a lkan il to im u vasse  on pe ege lp ild ina  
pöördes: eestlaste hulgast annab seitse protsenti 
õiguse serblastele ja sama pa ljud venelased 
annavad õiguse NATO-le; 56  protsenti eestlastest 
toetab NATOt ja 55  protsenti venelastest serblasi. 
Eesti a jakirjanduse esim ene reaktsioon sellele oli 
m inu arvates ebaaus -  oletades va ik im is i, et 
Eestis elavad venelased saavad Balkani kohta 
sam asugust in fo rm atsiooni nagu eestlased, libas- 
tu ti arutlustesse “venelastele on om ane õigustada 
m ass ilis i de po rta ts ioo ne ” või "vene lased on 
võ im etud m õistm a väikerahvaste va lu ” . Veidi 
h iljem  seda pilti siiski korrigeeriti, nentides, et 
eestivenelased saavad te is tsugus t in fo t. Üks 
kogem us on jä lle  juures: ju tt  eestivenelastele oma 
televis ioon i loom ise ta rv ilikkusest sai e m p iirilis t 
k inn itus t.

Võibolla kohalike venelaste renegaatlus meile 
isegi m eeldib, sest põlatud OSCE-le on nüüd hea 
n inanipsu anda, nende kõigutam atu seisukoht 
venelaste ja eestlaste sam asusest on üm ber 
lükatud. OSCE peab teadm iseks võtm a, et nende 
kaitse all olevad eestivenelased toetavad m assi
ivselt õ igeuslikke serblasi. Selle peavad tead
m iseks võtm a ka am eeriklased, kelle saatkonna 
ees Lasnam äe hilispuberteedid täh e triib u lis t kan
gast põletasid.

Kahtlen siiski, kas eestlaste ja eestivenelaste 
s u h tu m in e  B a lkan il to im u vasse  on s ü m 
m eetrilise lt vastandlik. Juh in  tähelepanu kasvõi 
sellele, et eestlastel puudub hingeline side nii 
m u h a m e e d like  a lbaan las te  kui õ ige usk like  
serblastega, erinevalt eestivenelastest, kelle “ven
dasid usus” parasjagu pom m itatakse. Eestlaste ja 
eestivene laste  hu lgas on võrdse lt ne id , kel 
puudub käimasoleva sõja suhtes se isukoht -  
m õlem al ju h u l 3 7  protsenti. Venelaste seas on 
neutraalsete või siis ignorantide protsent ikkagi 
ü lla tava lt kõrge (kas on kujuteldav, et m ingi kuri 
jõud pom m itab eestlastele süm paatset rahvast -  
no näiteks iirlasi -  ja ühel ko lm and iku l eestlastest 
pole sellest sooja ega külma?).

Kosovos to im e pandava genotsiid i ja Serbia 
pom m itam ise kausaalsus on ilm ne, ehkki m itte 
selline, nagu väidavad serblased ja  venelased. 
Teatud m õttes on p o m m ita m in e  fe rm en d iks  
Kososvo etn ilise puhastuse protsessile. Asi pole 
selles, et to im unu  võib sõja arvele kanda (ehk 
nagu venelased ütlevad -  võina vsjo spiišet)-, asi 
on selles, et serblased on sunn itud  ajaga võidu 
jooksm a -  nad peavad Kosovo puhtaks lööma 
enne, kui NATO õhurünnakud on ne ilt võtnud jõu 
n ing võ im aluse see lõpule viia. See on nagu nat
side B litz  -  ho lokaust Kesk-Euroopa ju u tid e  
kalla l; kui 1 9 44 . aastal m uutus Punaarmee sis
setung sinna reaalsuseks, sai ju u tid e  m assiline 
hävitam ine H itlerile  sõja peamiseks eesmärgiks. 
Kogu Idarinne kärises, aga Ungari ju u te  sur
m alaagritesse v iinud rongidele anti alati eesõigus, 
ja seda isegi W ehrm achti ešelonide ees!

Slobodan M iloševici tegutsem ine on saatan
liku lt loogiline: teha e tn iline  puhastus pöördu
m atuks tõsiasjaks, ja tu lgu siis, mis tu leb. Kas 
pole ta lle  seda lahendust Lääne poolt ka teatud 
määral ette öeldud? The New  York Review of 
Books avaldas selle aasta 14. jaanuari num bris

käesoleva küm nendi tun tum a briti ajaloolase ja 
publits isti T im othy Garton Ashi essee “ Cry, the 
Dism em bered C ountry” . Garton Ash, kes saavu
tas rahvusvahelise tun tuse Kesk- ja Ida-Euroopa 
avasta jana-k irje lda jana pärast raudse eesriide 
langem ist, küsib: "M ida me olem e õppinud sell
est kohutavast dekaadist endises Jugoslaavias?” , 
andes jä rgm ise vastuse: “Oleme õpp inud , et 
in im loom us pole m uu tunud . Euroopa on XX 
sajandi lõpus võ im eline  sam asuguseks barbaar
suseks nagu holokaust sajandi keskel ( . ..)  Lääne 
poliitilised m antrad on XX sajandi lõpus olnud 
“ in te g ra ts io o n ” , “ m u ltik u ltu u rs u s ” , või siis  
vanam oodsalt “su la tustiige l” . Endine Jugoslaavia 
on olnud selle kõige vastand -  see on gigantne 
masin, separaator, m is eraldab erineva konsis
ten ts iga  a ined . Isegi poo le ld i ku jun em ata  
rahvused (m akedoonlased, bosnialased) on selles 
m asinas tahkestunud, sellal kui veri tilgub  pide
valt läbi põhjas asuva filtr i. Kui separaator oli oma 
tööga peaaegu lõpul, sekkus Lääs selleks, et pea
tuks verine protsess: 1 9 9 5 . aastal Bosnias,
1 9 9 8 . aastal Kosovos ( . .. ) ” Pärast olukorra sellist 
k irje ldust jõuab  Garton Ash järeldusele, et kui 
in imesed ei suuda elada koos, siis las nad elavad 
parem eraldi. Balkanile ei saabu rahu enne, kui 
seal on loodud m onoetn ilised riigid, kes on alles 
sellises seisundis võim elised rahum eelseks koos
tööks. Integratsioonile peab eelnema separat
sioon.

Kuna NY Review of Books on vägagi prestii- 
ž ikas foorum  ja Garton Ash üks tun tum a id  Lääne 
in te llektuaale, siis pole väh im atk i kahtlust, et 
serblaste ju h tp o liitiku d  on tem a esseega kas is ik 
liku lt tuttavad või teavad seda refereeringuna. 
Seoses sellega üks k ü lm a vä rin a id  te k ita v  
küsim us: kas ei võinud serblased tõlgendada Gar
ton A sh ’ i esseed ku i tegu tsem is juh tn öö ri?  
Pöörane küll, ent 1 9 9 1 . aastal, kui am eeriklased 
teatasid oma Belgradi saatkonna vahendusel, et 
jäävad serblaste le igavesti tänu võlgu, kuna 
Jugoslaavia partisan iarm ee sidus Teises m aa il
masõjas käed kaheküm nel vaenlase d iv iis il, tõ l
gendasid  serb lased seda kui am eerik las te  
lubadust m itte sekkuda Jugoslaavia-sisestesse 
sõdadesse.

Vaadake ka H unting ton i, kellest ma alustasin! 
Tema kirju ta tud  ts iv ilisats ioon ide kokkupõrke b ril
jan tne analüüs, m ille le praegune vastandum ine 
Balkani üm ber sõna-sõnalt vastab, andis vene 
kom m unistide  liid rile  Gennadi Z juganovile omal 
ajal form aa lse aluse süüd istada H u n ting ton i 
“ USA uue m aa ilm ava llu tus liku  ideoloogia vä l
ja töötam ises” . Kui lugeda H unting ton i ettekannet 
"American M ilita ry  Strategy” , m ille  ta pidas 1 9 86 . 
aastal N im itz i keskuses, siis ei saa lahti tundest, 
et seal k irje ldatakse täp ipea lt seda, m is juh tus  
1 9 9 1 . aastal sõjas Iraagiga. Ma ei .kõhkle ütle 
mast, et am eerika po liitikud  ja sõjaväelased võt
sid H untington i loengut kui tegevusjuhendit.

Venelased ja serblased võivad teha näo või 
uskuda siira lt, et Lääne m õtle jad nagu H unting- 
ton ja Garton Ash täidavad oma valitsuste te l
lim ust (täpselt sam uti, nagu eestlased on veen
dunud, et Karaganov sõnastas oma kurikuulsa 
doktriin i Vene valitsuse te llim use l); et nad varus
tavad v a litsu s i va ja liku  fraseo loog iaga n ing  
annavad ne ile  põh jendused  tea tud p o liitika  
läbiviim iseks. Ja last b u t no t least -  nad edas
tavad sõnum eid, m ida am etlike kanalite kaudu 
on võ im atu edastada. Kui T im othy Garton Ash 
k irju tab separatsioonist in tegratsiooni eeldusena, 
siis võis see kõlada serblaste tõlgenduses kui 
Lääne valitsuste acquiescence  Kosovo etn ilise le 
puhastam isele. Sest lõpuks on see juba briti tra 
d its ioon , et tu n tu d  k ir ja n ik u d  ja  võ im ekad 
hum anitaarid  osutavad oma valitsusele in te lli- 
gence-teeneid.

Võibolla on see paranoiline, aga ma usun tea
tud tekstide m õju. Ja ma ei teagi, kas m inus 
räägib ortodoksse või õh tum aise tsiv ilisats ioon i 
hääl.

A n d r e i  H v o s t o v
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Tahaks, aga Jakobsoni vaim segab
Andrei Hvostov. Mõtteline Eesti. 
Vagabund, Tallinn 1999.

Andrei Hvostovi võiks nimetada “ mõtlevaks a jak irjan ikuks” , 
või kui see teisi a jakirjan ikke riivab, siis “ mõtisklevaks ajakir
jan ikuks” . Üsna üksm eelselt ja põhjendatu lt kiidetakse 
Hvostovi head stiili n ing ju lgust tu lla  välja seisukohtadega, 
mis võivad paljusid ärritada. Neid sisaldavaid artik le id 
nimetatakse tunnustaval toonil poleemilisteks. Poleemiline 
on ka “ M õtteline Eesti” . Paraku peab polem iseerija arvesta
ma vastuväidetega ja lubatagu mõned järgnevalt esitada.

Küsimus, kellega ja m iks sõdisid muinaseestlased, on 
m uidugi keeruline, aga palju keerulisem küsim us on, kelle
ga ja miks sõdib Hvostov.

Kellega? Kohati justnagu Parijõe, H indrey ja Palametsaga 
(ehk ajalooteadvuse masstootjatega), kohati jus tku i profes
sionaalsete eesti ajaloolastega. Nii ühtede kui teiste hingel 
lasub Hvostovi järgi ränk patt: k inn iho idm ine C. R. Jakob
soni p rim itiivsest a ja lookontseptsioonist, m ille  kohaselt 
muinaseestlased olid helevalged inglid, ristisõdijad aga 
süsim ustad kuradid. Jakobsonliku eelarvamuse kum m u
tam iseks tsiteerib ta poognate kaupa Läti Henrikut, aga... 
Kõik need tsitaadid on ajaloolastel peas ja juba am m u ei 
arva enam keegi, nagu olnuksid “vanade eestlaste” tem plid  
kaun is ta tud  kulla ja ka llisk iv idega . V astup id i, eesti 
ajalooteadus tunnistab, et eestlased ilm selt terroriseerisid lat- 
galeid, et üks maakond läks mõnigi kord sõtta teise vastu, et 
eestlased sõdisid puhuti liidus sakslastega venelaste vastu ja 
puhuti koos venelastega sakslaste vastu. Et vaenuväe põhi
massi moodustasid hoopis liivlased ja latgalid ning et saks
lasi oli seal tüh ine arv, viim aseist omakorda rüütleid hoopis 
vähe. Et eestlastel polnud oma riiki ega kirja ja et Raikküla 
nõupidam iste kujutam ine Muinas-Eesti “ parlam endina” on 
ü lim a lt kahtlane. Kõike seda on Hvostov oma kõrvaga kuu l
nud Tartu ü likoolis Eesti ajaloo loengutel.

Ajalooteaduse praeguste seisukohtade ja Hvostovi omade 
teatav erinevus ilm neb siiski, n im elt suhtum ises Läti Henriku 
usaldusväärsusse. A ru tlus  sellest, et suurem ad kui 
8000m ehe lised väed tunduvad muistse vabadusvõitluse 
kontekstis utoopilisena, on asjalik. Selles punktis Hvostov 
möönab, et Henrik võis ka luisata (sest ei saa ju  eeldada, et 
ta ei tundnud num breid). Aga kõiges m uus olevat Henrik 
absoluutselt usaldusväärne. Ü llatus, üllatus. Tegelikult oskas 
üldiselt ausameelne Henrik kavaldada küli. S ilm akirja t
semise tun tu im aks näiteks on tema suhtum ine Lihulas 
kanda kinnitada üritanud kristlikesse roots lastesse. Kroonik 
õhkab vagalt nende hukkasaam ist kirjeldades ja kõneleb 
suurest le inast, kuid tagapool ei suuda varjata oma 
kahjurõõm u, et asi nii läks. See detail annab aim u, kui o lu 
line oli Henrikule m itte lih tsa lt Eesti ristiusku pööramine, 
vaid vallu tam ine, ja m itte ükskõik kelle, vaid omade poolt. 
Henrikut tu leb lugeda ikkagi kriitilise lt.

Ja kui tu lla  välja nii pretensioonika tooniga nagu Hvostov, 
siis ei tohi endale lubada elementaarseid loogikavigu. 
Näiteks arutluses rüüsteretkedel hukkunud inimeste arvu üle 
(lk. 9 6 -9 7 ) esitatakse väide, et kui talupoeg ei olnud (veel) 
pärisori, siis polnud tal rahas väljendatavat väärtust. Huvi
tav, m iks feodaalid siis kodusõdu pidades üksteise talupoegi 
tapsid ja Vangi vedasid? Kust üldse tu li feodaali rikkus -  kas 
seenelkäimisest, karujahist või talupoja makstud maksudest?

Ei maksaks libastuda ka m ujal peale loogikavalla. Ometi: 
Lääne-Euroopas olla linnu, mis on alanud Rooma leegionide 
vä lilaag rites t (lk . 2 4 2 ); ris tim ine  m õ juva t röövim isest 
elavatele hõ im udele m aharahustavalt (lk. 2 4 6 ); puust 
eeslinnade unustam ine lennartm erilikus oodis k iv ilinnadele 
(lk. 148); maahärra ja vasalli segia jam ine (lk. 2 4 8 ); lin 
nakodaniku mõiste vale selgitus (lk. 2 5 1 ); täiesti fan tastiline 
k irje ldus Prantsusmaa “ parlam endist” (lk. 2 8 6 ) jpm . Jär
jek inde l "O ttom ani im peerium ” eestikeelses kirjanduses 
am m u juurdunud “Osmanite im peerium i” asemel on ilm selt 
ha jam eelne m ahakirju tus  ingliskeelsest tekstist. Täiesti 
arusaam atuks jääb, m iks ei m aini Hvostov ajaloolistele 
rom aanide le kohta kätte näidates poole sõnagagi Ain 
Kalmuse nn. Tabelinuse-triloogiat.

Eelöeldu põhjal tu leb arvata, et Hvostovi raamat pole siis
ki m õeldud ajaloolastele, vaid laiemale lugejaskonnale, kes 
autori arvates eksleb tän in i jakobsonlike väärarvam uste 
pim edikus. Siit jõuam e algul püstitatud küsim use teise 
pooleni: miks Hvostov nendega sõdib?

M üüdiga võib võidelda m itm el põhjusel. Esiteks -  m üüt 
on liiga rumal ja  selle kritiseerijat ajendab kartus, et kui me 
ise oma m üüti ei kohenda, siis tu leb keegi pahasoovija ja 
naerab selle raudkindlatele argum entidele toetudes välja. Sel 
ju h u l oleks tegu sooviga meie üh istunnet "rem ontida” , tugev
dada. Teine võim alus on, et m üüt on võitle ja l ja lus, sest 
ühendab inim esi liiga hästi. Siis -  häda “ m üüd ile ” .

Eestlaste om am üüt ei ole liiga rum al. M uinaseestlane on 
küll ilustatud, toonased sündm used lihtsustatud, “ m eie” 
omad ülearu headeks ja “ nende” omad ülearu pahadeks 
m aalitud, kuid ... m uistne vabadusvõitlus ju  ometi toimus? 
Külasid ju  põletati? Mere tagant ju  tu lid  võõrad vallutajad? 
Nad ju  surus id  m eie esivanem ad lõpuks pärisorja  
seisundisse? Udune mälestus sellest, et maa oli kunagi

Mait Metsanurga “Ümera jõel” kaaneillustratsioon 
(Ü. Meister).

“ meie om a” , ja et see võeti ebaõiglaselt, säilis ju  läbi sajan
dite? Või kuidas?

Oleks arutu tahta, et iga eestlane teaks oma ajaloo kõiki 
nüansse. Nii poleks võ im a lik  eladagi -  ma mõtlen täiesti 
eelarvamusteta. Ka see, et vesi hakkab keema saja kraadi 
juures, on eelarvam us, aga igapäevaeluks piisav. (Tegelikult 
sõltub keem istem peratuur rõhust.) Isegi see, et kirikutorni 
otsast alla kukkudes saad surm a, on eelarvamus (sest alati 
ei saa), aga aitab elada. Vist küll kõik la iatarbeteadmised on 
tegelikult eelarvamused. Maakeragi pole üm m argune, nagu 
üldise lt arvatakse, vaid veidi lapik. No ja siis?

Aga see arutlus oleks kohane vaid juhu l, kui Hvostovi 
eesm ärgiks oleks m üüdi rem ont. Paraku annab tem a 
pahameel ajaloolaste üle, kes pole Jakobsoni kontseptsioo
nist siiam aani üle saanud, vaid seda kõigest õgvendanud, 
tunn is tust m uust. Eesmärgiks (või vagaks sooviks) on m üüdi 
hävitam ine, jä re liku lt ka eestlaste senise om a-tunde hävita
m ine. Nii ta ütlebki: “Ja kui meile.,.„tundub, et praegust 
a jalookäsitlust iseloom ustab loodusseadustele omane väära
matus -  eestlasel ei saagi olla te istsugust ajalootunnetuse 
siis see on eksitus.” Jälle loogikaviga. Eestlasel ei saa tõesti 
olla teistsugust aja lootunnetust, sest see on o lu line osa tema 
identiteedist kui tal oleks teistsugune ajalootunnetus, siis 
oleks ta keegi teine. Siis ta põletaks USA saatkonna ees koos 
joobnud vene noorukitega jänk ide lippu. Ka must koer ei saa 
olla m uud värvi kui must. Koer kui selline m uidugi saab, aga 
m itte m ust koer. M ust koer võib pika aja jooksul küll m oon
duda sam etpruuniks või potisiniseks ja ta ise ei pane seda 
tähelegi, ent kui ta võõra värviga üle kallata, satub ta pare
mal ju hu l segadusse, halvemal ju h u l läheb hulluks.

N iisiis ei meeldi Hvostovile, et eestlane on selline, nagu ta 
on. M iks, m ille  poolest? Vastusele v ih jab pikk ja kurb kirje l
dus, kuidas rum alad eestlased ei m õistnud hinnata Harry 
Jannseni ettepanekut sulada koos lätlaste, venelaste, sak
slaste ja teiste kohalikega kokku balti rahvuseks, vaid läksid 
hoopis Jakobsoni võrkudesse. (Lühidalt: ei integreerunud 
hundiga hundi kõhtu nagu targad m uinaspreislased.) Ja 
needsamad võrgud segavad eestlastel praegu teostada seda, 
m ida soovib Hvostov: kahe riigikeelega Eestit (v ih jam isi lk. 
3 0 5 ) ja kodakondsuse nullvarianti (v ih jam isi lk. 291 ).

Aga nii võinuks ausalt ja selgelt öeldagi. Tõsi, siis ei oleks 
saanud kolmesaja lehekülje ulatuses esineda ajaloolise tõe 
kuuluta jana, vaid kõigest teatava po liitika propageerijana. 
Selle po liitika e llurakendam ist segab eestlaste arvam us, et 
nad vähem alt ajaloo raskeimatel hetkedel on osanud kokku 
hoida ja mehetegusid teha. N iisugust arvam ust ei toh i luba
da. Seepärast Andrei Hvostov kirju tabki: “ Eestlastel oli üks
kõik, keda nad rüüstasid, ja m uistne vabadusvõitlus sarna
nes eestlastevahelise kodusõjaga," Ja samal põhjusel k irju 
tas Gustav Naan: “ Eestlase lem m ikroog on teine eestlane.” 
Kas Hvostov oma järgm ises raamatus seletab ära, m is
poolest ta Naanist erineb? Või võetakse hoopis ette rum alad, 
prim itiivsed müüdid m ingist Vabadussõjast ja Eesti Vabariigi 
justku i vägivaldsest hävitam isest 1 9 4 0 . aastal?

La u r i V a h tr e

Diskussioon Hvostovi “ Mõttelise Eesti” teemal jä tkub lk. 18.

Poliitikute põlvkonnad postnõukogude ühiskondades
70aastane Meri ja tem a 38aastane peam in ister Laar 
seisavad mõlemad dem okraatia ning turum ajanduse eest. 
Nad esindavad üht paljudest väga erinevatest põlvkondluse 
variantidest postkom m unistlikes maades.

Eestis nagu ka Lätis ja Leedus on üh inenud kõige vanem 
ja  kõige noorem poliitikute põlvkond keskealiste vastu, et 
ühiskonda m uuta. Vanimad sellepärast, et neil on mäletusi 
kunagisest Eestist, noorimad, kuna okupatsioon jõud is neile 
kõige vähem mõju avaldada.

Arvestades eesti keskealiste elukogem ust, pole nende suh
tum ine üllatav. Nemad integreeriti kom m unistlikku süsteemi 
kõige põhja likum alt.

Balti kogemus on väga erinev Venemaa Föderatsiooni ja 
mõnede teiste endiste liiduvabariik ide omast. Poliitilisel 
põlvkondlusel on jä tkuva lt tähtis m õju nende ühiskondade 
arengule ja valm idusele teha Läänega koostööd.

Enamikus liiduvabariik ides kulgeb veelahe vanema ja 
noorema põlvkonna vahel. Vanem on rohkem seotud 
nõukogude m inevikuideaalidega ja dem okraatia ning vaba
turg ei paelu neid kuigivõrd. Nendes riikides on sotsiaalsete, 
po liitilis te  ja m ajanduslike m uutuste peamiseks kandjaks

sageli 20  -  30aastased. See annab pikem as perspektiivis 
põhjust op tim ism iks nii nende ühiskondade liikm etele kui 
Läänele. Aja jooksul noorte mõju ühiskonnas suureneb ja 
vanad peavad lahkum a.

Kuid on ka kolmas variant, m ida näeb kõige selgem alt 
Venemaa Föderatsioonis. Ja sellest lähtuva lt võib tu lev ik  
kujuneda hoopis teistsuguseks, kui vabaduse kaitsjad 
praegu loodavad.

Venemaal jääb vana põlvkond fak tilise lt truuks kom m u
nistliku le ideoloogiale. On üldteada, et vene pensionärid on 
kom m unistide ja natsionalistide peam ine tug igrupp niihästi 
Duumas kui m ujal. Sellega sarnasus ülejäänud riikidega 
lõpeb. Noorte ja keskealiste suhtum ine dem okraatiasse ja 
turum ajandusse ei ole seal ühene nagu mõnel pool m ujal. 
Arvam usuuringud näitavad, et 20  -  30aastased on küll 
innukaim ad turum ajanduse pooldajad, aga samas nad näi
tavad ka, et kõige nooremad venelased ei tarvitse dem okraa
tia suhtes olla nii entusiastlikud kui keskealised venelased. 
Kui see trend jä tkub, on Venemaal oodata küll kap ita lism i, 
kuid m itte dem okraatiat.

See põlvkonnaanalüüs jääks kahte tegurit arvestamata

poolikuks. Need on ühe põlvkonna võim e m õjutada teise 
vää rtush innangu id  ja  aktiivse elem endi erinev osa 
põlvkondades. Mõnes ühiskonnas on vanim ate l jä tkuva lt 
suur mõju noortele. Ü le-eelm isel laupäeval Tartu ü likoo lis 
peetud konverentsil kõneldi president Merist kui Eesti 
peapedagoogist, m is räägib tem a m õ jus t kõ ik ide le  
elanikegruppidele.

M ujal paistab vanim a põlve esindajatel olevat tunduva lt 
vähem mõju. Mõnel pool noored lih tsalt ignoreerivad vanade 
väärtusi.

Kõik need maad seisavad silm its i olukorraga, m ida m ujal 
on am m u täheldatud. Vanade gruppidel on kalduvus 
rohkem osaleda poliitilises elus kui keskealiste! ja noortel. 
Seega annab see vanadele n ing nende esindatud m ineviku- 
ideaalidele vähem alt lühia ja lises perspektiivis ebaproportsio
naalselt suure mõju.

Mõnedel puhkudel võib see tähendada, et tu lev ik  on 
tum edam  kui loodetakse.

Pa u l  G ob le



Koorid said kokku eile, ent orkestrid on Eri Klasiga esmaspäevast proovi teinud 
Estonia kontserdisaalis. t e e t  m a l s r o o s

Tudengite koorifestival
Eilsest 11. aprillini on Tallinnas V Põhjamaade üliõpilaskooride festival, kus osaleb 26 välis- ja 13 Eesti 
koori.
Eile toimusid mitmel pool koorikontserdid, ametlikult avatakse festival täna kl. 15. 15 Raekoja platsil, 
kuhu osavõtjad tulevad rongkäigus üle Toompea. Festivali kroonib Beethoveni IX sümfoonia kõigi 
aegade suurim ettekanne Eestis -  täna õhtul kl. 20 algab kontsert Kalevi spordihallis, kus maestro Eri 
Klas juhatab seda ERSO ja EMA sümfooniaorkestri ning 1500-liikmelise ühendkoori ees.

M U U S I K A M A A I L M
Pe n d e re c k i lo o m in g u p la a n id
Maailmakuulus poola helilooja käis taas Soomes, 
autorikontserdiga Turu Linnaorkestri ees. Ta tuli 
sinna Puerto Ricolt, kus juhatas seitsmel aastal 
Pablo Casalsi 43 aastat tagasi asutatud rahvus
vahelist festivali. Soomega on seotud ka Pen
derecki mõni plaadistusplaan: aastal 2002 Arto 
Norasega (tema oli nüüdki II tšellokontserdi 
solist) neli teost tšellole orkestriga Sinfonia Varso- 
viaga autori juhatusel (firma Warner/Finlandia); 
firma Naxos salvestab peatselt Penderecki kogu 
orkestriloomingu (esitab Poola Raadio SO Pen
derecki õpilase Antoni Witi juhatusel), kus Flöö- 
dikontserdi solistiks Petri Alanko ja orkestriks 
seekord Tapiola Sinfonietta (dir. Okko Kamu). 
Maestro töölaual on Viiulisonaat Anne-Sophie 
Mutterile, Sekstett Viini Musikvereini tellimuse
na, kus esiettekandesolistideks kavandatud 
Mstislav Rostropovitš, Krystian Zimerman ja Ju
ri Bašmet. Plaanis oli ka ooper ta enda lapse- 
põlveaegsel meelisteemal -  Pähklipureja mui
nasjutust -  koostöös lavastaja August Ever- 
dingiga, ent viimane suri äsja.
1990. a. teatas helilooja, et sünkjate teoste aeg 
ta loomingus on otsas -  tulid Jõuluoratoorium, 
koomiline ooper “ Kuningas Ubu” jt. ja stiilimuu
tust peab ta enda puhul loomulikuks suunaks. 
Sümfoonilist liini kavatseb Penderecki jätkata, 
vähemasti maagilise 9. sümfooniani. Eesmärk 
polegi enam nii kaugel, arvab maestro: VII on 
juba valmis, kuigi VI on veel pooleli. Nüüd Tu
rus kõlaski V sümfoonia, viimane valminuist, 
loodud Lõuna-Korea rahvusvahelise kultuuri
ühingu tellimusel (esiettekanne 1992 Soulis).

C h ic a g o  S ü m f o o n ia o r k e s t e r  Berliinis
Ameerika esiviisikusse kuuluv Chicago SO andis 
seekordse Euroopa-reisi olulisemad kontserdid 
Berliinis, sealse Riigiooperis kevadfestivalil. Nii 
orkestrit kui teatrit seob nende mõlema kunsti
line juht ja peadirigent Daniel Barenboim 
(Chicagos aastast 1991, Berliinis 1992), nüüd 
esinesid teatrimajas kõrvuti nii Chicago SO kui 
ooperiteatri orkester Staatskapelle. Amee
riklased tõid siia Barenboimi juhatusel Schön- 
bergi “ Moosese ja Aroni” kontsertettekande, 
Brahmsi Saksa reekviemi ja R. Straussi kava, 
ooperis peasolistideks David Pittman-Jennings 
ja Chris Merritt; Staatskapellega dirigeeris 
Mahleri “ Laulu Maast” ka Pierre Boulez, kes äs
ja Chicagoski oma Ameerika lemmikorkestrit 
juhatamas käis.

A n d r e  P re vin  ju u b ila r in a
Nooruslik ja erksalt mitmekülgne muusik Andre 
Previn sai 6. aprillil 70aastaseks. Berliinis ja 
Pariisis tugeva klassikalise hariduse saanud 
Previn on USAs pälvinud mitu Oscarit hoopiski 
filmimuusika vallas, debüteeris seal 16aastase- 
na džässipianistina, väga menukalt ka plaadis- 
tades. 1950ndate teisel poolel õppis ta Pierre 
Monteux’ juures dirigeerimist ja kutsuti peatselt 
Ploustoni SO peadirigendiks, järgnes peadiri- 
gendiamet järjest kuulsamate orkestrite ees: 
London Symphony Orchestra (1968 -  1979), 
Pittsburgh SO (1976 -  1985), Londoni Royal 
Philharmonic Orchestra (1985 -  1992), Los 
Angeles Philharmonic Orchestra (1985 -  
1990). Ta oma loomingus on valdavadt virtu
oossed instrumentaalkontserdid, oma orkestri
tega on ta palju ka plaadistanud. Nüüd anti Pre- 
vinile juubeliõhtuiks taas LSO ja Barbican Hall, 
kavades Mozart, Beethoven, Britten, Vaughan 
Williams, R. Strauss, solistideks Kiri Te Kanawa, 
Anne-Sophie Mutter, Felicity Lott, Roberta 
Alexander jt.

W alto n  G r ö n ro o s  su rn u d
Stockholmis suri ootamatult lühikese raske hai
guse järel 59-aastasena soomerootsi bariton ja 
ooperidirektor Walton Grönroos. Grönroos õppis 
Sibeliuse Akadeemias ja Viinis, kus 1971 andis 
ka esimese avaliku soolokontserdi, 1972 debü
teeris juba Lääne-Berliini Deutsche Operis, 
mille pikemaaegseks solistiks sai 1975, olles 
samal aastal võitnud ka Savonlinna konkursil 
Berliinis elas ka ta pere, Grönroos käis sealt 
laulmas Oslos, Viini Riigiooperis, Amsterdamis, 
Pariisis, Hamburgis, Zürichis, Frankfurdis, 
Utrechtis, Savonlinna festivalil jm ., tal olid 
peaosad ooperites “ Nõidkütt” , “ Don Carlo” , 
“ Montezuma” , “Falstaff” jt., hästi sujus ta koos
töö dirigent Lorin Maazeliga. Oli Soome Rah
vusooperi kunstiline direktor, samal postil 
Stockholmi Kuninglikus Ooperis, kus teda 
järgmiseks hooajaks enam tagasi ei valitud.

P r i i t  K u u s k

Eesti m u u s ik a  Itaalias
Neil päevil kõlab Itaalias kolmel õhtul Erkki-Sven 
Tüüri "Requiem” ja Arvo Pärdi 'Te Deum” - 1 0 .  IV 
Parmas, 11. IV L’Aquilas ja 13. IV Roomas, esi
tavad Athestis Chorus ja Virtuosi Italiana Modena.
Tüüri teisedki teosed jätkavad oma elu maineka
tel kontserdilavadel. Nii näiteks esitavad David 
Geringas ja Praha Kammerfilharmoonia Jiri 
Belohlaveki juhatusel 18. IV Prahas tema tšel
lokontserdi. "Insula deserta’t” on sel aastal män
gitud juba kümnel korral: Deutsche Kammerphil- 
harmonie Bremen P. Järvi juhatusel Itzehoes, Bre- 
menis, Hannoveris, Stuttgardis, Inzlingenis ja 
Frankfurdis; Staatsphilharmonie Hamburg Ingo 
Metzmacheri juhatusel; Academia St. Katharina 
Nürnberg Werner Andreas Alberti juhatusel ja 
Orchestre de Lyon kahel korral Pariisis.

T T Ü  k a m m e r k o o r i le  k a k s  d ip lo m it
Tallinna Tehnikaülikooli kammerkoor Peeter Pe- 
rensi juhatusel võitis VII Budapesti rahvusvahelisel 
koorikonkursil kulddiplomi folkloori kategoorias.
TTÜ kammerkoor võitis ühtlasi hõbediplomi 
segakooride kohustusliku lauluta kategoorias. 
Eestist osales konkursil veel Vilvik Ene Kuljuse ja 
Olev Oja juhatatud naiskoor kes sai hõbediplomi 
kohustusliku lauluta naiskooride kategoorias. 
Märtsi lõpupäevil toimunud konkursi grand prix’ 
võitis Ungari kammerkoor Ars Nova. Ühtekokku 
osales Budapesti konkursil 63 koori.

M u u s ik a k e s k k o o li  k a m m e r k o o r i  edu

Ühe tuntuma nüüdismuusikafestivali linnana 
kuulsaks saanud Darmstadtis (Saksamaal) 
toimus 28. -  31. III kolmas rahvusvaheline 
koorikonkurss.
Eestit esindas sellel võistlusel Tallinna 
Muusikakeskkooli kammerkoor Evi Eespere juha
tusel. Koju toodi III preemia sakraalmuusika esi
tuse eest ning II preemia kammerkooride kate
goorias. Darmstadti konkursile eelnesid menukad 
kontserdid Niesky ja Dresdeni kirikus. 29. mail 
tähistab koor oma 30. sünnipäeva kontserdiga 
Niguliste kirikus Tallinnas. Septembris sõidetakse 
pikemale kontserdi reisile Šveitsi ja Itaaliasse.

P O B S i  d e le gatsioon M o s k v a s
1 . - 4 .  aprillini viibis Moskvas Pärnu Ooperi ja 
Balleti Sihtasutuse delegatsioon: sihtasutuse 
nõukogu esimees Allar Kaasik, intendant Andrus 
Kallastu, sihtasutuse administratsioonijuht Kai 
Kallastu, Pärnu LV Kultuuri- ja Spordiameti esin
dajana peaspetsialist Villu Nael.
Kohtuti Moskva Suure Teatri välissuhete osakon
na juhataja Roman Muradovi ning Stanislavski ja 
Nemirovitš-Dantšenko nimelise Moskva Aka
deemilise Muusikateatri peanäitejuhi Aleksandr 
Titeliga. Mõlemal kohtumisel oli teemaks teatrite 
kunstiliste juhtide, solistide ja kollektiivide 
osalemine POBSi projektides. Tänavu 11. juulil 
esineb David Oistrahhi festivali lõppkontserdil 
Pärnu Eliisabeti kirikus Moskva Suure Teatri solist 
Aleksandr Vinogradov.

Algasid  k la v e s s iin ip ä e v a d
Eile avati Estonia kontserdisaali jalutusruumis 
Hollandi meistri Joop Klinkhameri ja Jäneda 
meistri Peeter Talve klavessiinide näitus.
Nimekas klavessiiniehitaja Klinkhamer tõi näi
tusele mitmes suuruses pille, mille omandamise 
vastu on näidanud huvi Tallinna ja Tartu 
muusikaasutused. Kollektsiooni krooniks on 
Klinkhameri sõnul võimsaim pill, mille ta kunagi 
ehitanud -  kahemanuaalne Prantsuse-Saksa pill, 
millest saab Eesti Kontserdi uus esindusklaves- 
siin. Näitusepille saab kuulda festivali kontsertidel 
tuntud solistide käe all. II klavessiinipäevadel 8. 
-  11. aprillini esinevad soolokavadega maail
manimega klavessinistid Bob van Asperen (Ams
terdam), Pierre Hantai (Pariis) ja Jukka Tiensuu 
(Helsingi), Imbi Tarum, Marju Riisikamp ja EMA 
üliõpilased.

Joop Kiinkhameri võimsaim klavessiin 
jääb Estonia kontserdilavale, t e e t  m a l s r o o s

T a asasu tati Eesti -  G o e th e  Selts
30. märtsil toimus Tartus Saksa Kultuuri Instituu
dis Eesti Goethe-Seltsi (EGS) taasasutamis
koosolek.
EGS (asutatud 22. märtsil 1988) taastati tollase 
seltsi tegevuse jätkajana interdistsiplinaarse 
teadusliku seltsina, mille eesmärk on uurida ja 
tutvustada klassikalist maailmakultuuri, eriti 
saksa vaimukultuuri Eestis, tegelda Goethe päran
di uurimise ja tutvustamisega Eestis, korraldades 
teaduskonverentse ja ettekandekoosolekuid. 
Koosolekul kuulati Linnar Priimäe ja Ain Kaalepi 
ettekandeid võeti vastu seltsi uus põhikiri ning 
valiti EGS 7liikmeline juhatus (Ain Kaalep, Linnar 
Priimägi, Peeter Tulviste, Liina Lukas, Tiiu Bläsi- 
Käo, Toomas Kiho ja Claus Sommerhage. Esime
heks valiti TÜ filoloogiadoktorant Liina Lukas. 
EGS kavatseb tänavust Goethe-aastat (28. 
augustil möödub 250 aastat Goethe sünnist) 
tähistada konverentsiga sügisel Tartus.

E s to n ia  to o b  lavale retroballeti
14. aprillil Estonias esietenduv “Esmeralda” on 
vanim ballett, mis Estonias kunagi lavastatud.
Estonia peaballettmeistri Mai Murdmaa sõnul 
peaks 1830ndail oma aja ühe kuulsama tantsija 
ja koreograafi Jules Perrot’ loodud "Esmeralda” 
pakkuma vaatajale ennekõike avastamislusti, 
milline näeb välja üks vana ballett. Mingil juhul ei 
tohiks seda vaadata kui Hugo romaani 
(“Jumalaema kirik Pariisis” ) tõlgendust kaasaja 
mõttes, selleks on balleti dramaturgia liiga naiiv
ne. ""Esmeraldat” tuleb võtta kui retrot,” ütles 
Murdmaa. Tema sõnul võeti “ Esmeralda” repertu
aari seetõttu, et tegemist on piisavalt hästi säili
nud klassikalise balletiga, mis sobib Estonia 
väikse lava ja ka balletitrupi koosseisuga. “ Esme
ralda” tõi rahvusooperis lavale kuulus vanade bal
lettide taastaja Nikita Dolgušin Peterburist. Mit
mete Ameerika ülikoolide audoktor, kunagine hin
natud tantsija, nüüdne tunnustatud pedagoog 
Dolgušin on ajaloolise koreograafia taastamise 
kohta ise märkinud, et teda ei köida ainult vanade 
ballettide koreograafia, vaid ka teoste sisu ja stiil 
ning aeg, mil nad on loodud. Eriti on teda köitnud 
Sen Leoni, Perrot’ , Petipa, Fokini, Anna Pavlova jt. 
teosed. “ Esmeralda” kunstnikutöö tegi Eldor 
Renter, valguskunstnik on Airi Eras. Muusikaline 
juht ja dirigent Norman-lllis Reintamm. Repetii- 
toritöö põhiraskus lasus Tiiu Randviiru ja Helmi 
Puuri õlul. Esmeralda osas astub lavale priima
baleriin Kaie Kõrb või Marina Tširkova, Phoebust 
kehastavad Juri Jekimov või Vladimir Arhangels
ki. Varem on “Esmeraldat” Eestis lavastatud neljal 
korral -  kolmel Vanemuises ja kord Estonias.

L i i n a  T e d e r

E s ie te n d u s  ra a d io te a tris
Dieter Lesage’i kuuldemäng “Pärast orgiat” esi
etendub 11. aprillil kell 17. 10 "Klassikaraadios” 
ja nädal hiljem, 18. aprillil kell 15. 05. "Viker
raadios”.
Dieter Lesage’i kuuldemäng “ Pärast orgiat” on 
inspireeritud Jean Baudrillard’i esseest "Transsex- 
uel” . Vaimukas arutlus transseksuaalsusest ja 
transvestismist tänapäeva maailmas ei ole 
konkreetne lugu ühest soomuutmisoperatsioonist. 
Ehkki üks tegelasi arvab: “ Inimesed tahavad lugu, 
nad ei taha filosoofiat. Inimesed ta h a v a d  lu g u ,  
tahavad kuulda mehest, kes tundis, et ta on 
naine, ja hiljem hakkas kahetsema, aga operat
sioon oli pöördumatu...” Lesage’ i käsitluses on 
saanud transseksuaalsusest üldistus, mis 
hõlmab laialt meie tänast olemist -  tõlkimisest 
poliitikani. Valik tekstis lausutavaid nimesid peak
sid kõnelema iseenda eest: Shakespeare, La Cic- 
ciolina, Jeff Koons, Madonna, Andy Warhol, 
Michael Jackson... Kuuldemängu on tõlkinud 
Anu Lamp. Rezissööron TamurTohver, helirezis- 
söör Külliki Valdma. Osades Liina Olmaru, Kalju 
Orro, Angelina Semjonova, Jan Uuspõld -  ja lek
tori rollis debüteerib Raadioteatris näitlejana Lin
nar Priimägi.

P i l l e - R i i n  P u r j e  

V a n im  tu le tõ rje o rk e s te r
Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester sai 115 
aastat vanaks. Täna kell 18.30 on orkestri aasta- 
päevakontsert Tallinna Kõrgema Tehnikakooli 
aulas.
Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri tegevuse 
alguseks loetakse 6. aprilli 1884, kui vastvalmi
nud tuletõrjemajas toimus orkestri asutamise 
koosolek Tallinna Vabatahtliku Tuletõrjeseltsi üle 
300 liikme (sh. tosin muusikut) osavõtul. 
Koosolekul eraldati muusikariistede hankimiseks 
1000 rubla, millest piisas 19 puhkpilli ja löökriis
tade ostuks. Tallinna Vabatahtliku Tuletõrjeseltsi, 
praeguse Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilli
orkestri esimeseks dirigendiks sai garnisoni- 
orkestri kapellmeister Vessely. Alates 1928. aas
tast on orkester osa võtnud kõigist üldlaulupidu
dest.
Kui esialgu oli pasunakooris 21 pillimeest, siis 
käesoleva sajandi 80. aastateks kujunes sellest u. 
100-liikmeline kollektiiv; praegu on orkestris 70 
mängijat (keskmine vanus 28 aastat). Tuntumat
est muusikutest on orkestrit juhatanud August 
Topman (aastatel 1915 -  1917) ning Helmut 
Orusaar (1954 -  1976), 1978. aastast Vello
Loogna. Möödunud hooajal oli orkestril 38 
kontserti, suurimaks ettevõtmiseks osalemine VI 
rahvusvahelisel Euroopa tuletõrjeorkestrite festi
valil Ungaris, mille võistumängimisel saavutati 24 
orkestri hulgas teine koht. Tänavu valmistub 
orkester üldlaulupeoks ning kontsertreisiks 
Rootsi.

J a a n u s  N u r m o j a
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Kasemetsa polügoonteater Linnagaleriis
7. -  25. aprillini on Tallinna Linnagaleriis polü
goonteater, autor Erki Kasemets, sündmuse 
pealkiri 'Töö".
Polügoonteater on muutuv protsess, liikuv nii ajas 
kui ruumis ja avatud kõigile ja kõigele. Polü
goonteater leiab aset, kus iganes: mahajäetud 
hoonetes (etendus “Liiter” , 1998, Klooga), raud
teejaamades (“Fashion Safari” , 1988) või kliendi- 
teeniduspunktides (“Täna” , 1988, Tallinn), ja 
sisaldab endas lõpmatult võimalusi. Polü
goonteater on orgaaniline organism, mis ei esita 
pretensioone ümbrusele, ajajärgule ega osatäit
jatele. Näitus hõlmab kunstniku varasemate 
etenduste kontseptsioonide edasiarendust jääd
vustatud üksikobjektide kujul ja loob samas uuele 
etendusele keskkonna. Galeriisse sisenejast saab 
protsessi osaline, ta võib muuta etenduse kulgu.

An u  K alm u  v ärvipliiatsid
Eile avati Kunstihoone galeriis Anu Kalmu näitus 
“Värvipliiatsid”.
See näitus kõneleb kunstniku enda ja tema laste 
lapsepõlvest. Kunstihoone galeriil on kunstnikule 
eriline tähendus -  60ndatel, tema lapsepõlves, 
müüdi nendes ruumides maale ja graafikat. Ta 
mäletab tollest ajast üht pilti, rohelist sumust 
maastikku, mis on ta mällu sööbinud lihtsate, 
kuid lummavate asjade metafoorina. Kunstnik ise 
põhjendab oma praegust väljapanekut: “ Lapsena 
oli mul väike punane kohver, kus sees käisid 
värvipliiatsid. Eriti palju oli pruune pliiatseid /—/. 
Olin lapsena tihti haige ja mäletan, et voodi ette 
tõsteti laud, et saaksin joonistada /—/ ja  laual oli 
alati ka punane kohver. Punane kohver on mul 
siiani alles, nüüd hoiavad seal oma pliiatseid 
minu lapsed." Anu Kalm on kindel, et kõik suur 
algab millestki väikesest ja et ka argistel asjadel 
on suurem ja sügavam tähendus. Näitus on lahti 
25. aprillini.

T o o m as  M ik u  pesa Baiti ja a m a s
5. ja 6. aprillil eksponeeris skulptor Toomas Mikk 
installatsiooni "Pesa” Balti jaama linnalähirongide 
ootepaviljonis.
Ootepaviljoni mahajäetus ja tühjus on võlunud 
kunstnikku juba pikka aega. Pärast pikki läbi
rääkimisi raudteeametnikega õnnestus tal kaheks 
päevaks saada see ruum oma valdusesse. Muna
koorte kuhi paviljoni keskel imiteeris paviljoni lae- 
akent ning tiibade plaksumist meenutav heli 
andis argisele funktsioonile sootuks teise tähen
duse. Rongile ruttajad rebiti välja asjalikust 
miljööst. Toomas Mikk oli esimene, kes kasutas 
tühja, vaid mõne piletikassaga paviljoni kunsti 
eksponeerimiseks. Jääb üle loota, et tal on järgi
jaid.

O k s jo n itra d itsio o n  jä tk u b
6. aprillil avati kunstiagentuuri Haus salongis jär
jekordse kunstioksjonl-eelne näitus.
Oksjon viiakse läbi 26. aprillil Burmani villas ja 
oksjonihaamrit hoiab traditsiooniliselt Heinz Valk. 
Ka seekord kaasneb korralikult trükitud ja kunsti
teadlase Mai Levini annotatsioonide ning restau
raatorite Alar Nurkse ning Margit Paljupuu kunsti
teoste säilitamist tutvustavate kommentaaridega 
varustatud värviliste reproduktsioonidega kat
aloog. Näitusel on väljas üllatavalt ühtne 
heatasemeline valik eesti kunstiklassikast. 
Põnevamatest nimedest tuleks välja tuua Konrad 
Mägi, Johannes Greenberg, Eduard Wiiralt, Elmar 
Kits, Endel Kõks ja Ülo Sooster. Kõige kõrgema 
alghinnaga lähevad oksjonile ka 30ndatel -  
40ndatel Eesti kodudes kõige enam armastatud 
kunstnike maalid -  Roman Nymani, Andrei 
Jegorovi ja Johannes Greenbergi loodu. Piia Saar
na sõnul on Haus seadnud endale ülesandeks 
katalogiseerida erakätes olevat kunstipärandit 
ning tõsta kunstiostja huvi eesti kunstipärandi 
vastu.

L a p s e d  inim õigustest
12. aprillini on Raatuse galeriis vaadata haridus
ministeeriumi korraldatud kooliõpilaste näitus 
"Inimõigused ja meie”.
Euroopa kooliõpilaste kunstiprogramm "Euroopa 
koolis” sai alguse juba 1953. aastal. Eesti ühines 
sellega 1991. aastal. Tänavune, Euroopa Nõu
kogu 50. aastapäevale pühendatud väljapanek 
kannab nimetust “ Inimõigused ja meie” . Zürii 
eesotsas Tallinna kunstikooli direktori Raivo Roos- 
maga tegi oma valiku enam kui tuhandest tööst. 
Inimõigustest on viimasel ajal palju kõneldud, 
kuid lapsed on enamasti suutnud stereotüüpidest 
hoiduda ning siiralt oma suhtumist väljendada. 
Kõige esinduslikumalt olid väljas Tartu koolid, 
iseäranis Tartu kunstigümnaasium. Tallinna kooli
dest tuleb esile tõsta Järveotsa gümnaasiumi. 
Kuid kunstikeskustena tuntud linnadele ei jäänud

Jaan Toomik elus ja oma maalil. R AUN O VO LM AR (EESTI PÄEVALEHT)

Ja a n  T o o m ik u  uued m aa lid  Vaalas
6. aprillil avati Vaalas Jaan Toomiku maalinäitus.
Toomik on maalijana sündmustkujundav kunstnik nagu videokunstnikunagi. Maal tõusis Toomiku huvi
sfääri peale pikemat pausi mõne aasta eest ning iga tema maaliekspositsioon on jõudnud poleemika 
keskpunkti. Kunstnik esitab viis uut teost, mis on täiesti ebakonventsionaalsed ning eesti maali- 
maastikul pretsedenditud. Siin ei ole küsimus uutes maalikunsti teemades -  näiteks seksuaalne 
ambivalentsus on viimasel ajal hakanud huvitama noori maalijaid. Näitus Vaalas äratab huvi uue kval
itatiivse tasandi poolest. Maalide kompositsioonilistes lahendustes on tunda Toomiku videokunst- 
nikukogemust. Nagu videos jääb Toomik maaliski komplitseeritud refleksioonide vaatlejaks: lavastatud 
situatsioonides tunneb mees end naisena ja vastupidi -  naisekehaga ühtivad mehelikud suguorganid. 
Toomik “võtab lahti” ja mängib läbi situatsioone, mida tajutakse meeleseisundites üksnes ebamääraste 
hirmude ja ootustena. Toomik kinnistab need haprad kangastused lõuendile kui tõestijuhtunud situat
sioonid. Isegi sellisesse ärakulutatud teemasse nagu “ema ja poeg” oskab Toomik tuua uue vaatlus- 
tasandi. Näitus on lahti 24. aprillini.

E h a  K o m i s s a r o v

alla ka väikesed koolid nagu Orava põhikool või 
Jõgeva gümnaasium. Täna, 9. aprillil tõstetakse 
esile 75 tublimat õpilast ja 10 kunstiõpetajat.

M u d isti g ra a fik a  Le g e n d is
30. märtsil avati Tartus Legendi galeriis Peeter 
Mudisti graafika näitus.
Põhiliselt maalikunstnikuna tuntud ja armastatud 
Peeter Mudist on juba aastaid viljelnud ka skulp
tuuri ja graafikat. Seekord on galerist Matti Milius 
keskendunud Mudisti sügavtrüki-, iseäranis 
oforditehnikale. Esitatud 20 tööd pärinevad ka
hest viimasest aastakümnest ning annavad edasi 
ehtmudistlikku eksistentsiaalset maailmatun- 
netust. Näituse avamisel esitleti ka kaht Konrad 
Mäe seni eksponeerimata maali, mis pärinevad 
kunstniku Saaremaa perioodist ning Legendi 
galerii omandas need ühest Haapsalu erakogust.

La p in i  s u p re a lis m  s a a b u s  Viljan d isse
1. aprillil tutvustas Leonhard Lapin oma suprea- 
listlikku kunsti Viljandis: ta kohtus kultuuri- 
kolledžis tudengitega ning avas Kilpkonna galeriis 
suprealistiike tööde näituse.
Eesti avangardkunsti tunnustatumaid meistreid 
eksponeerib Viljandis oma loomingut esmakord
selt. Ajaleht Sakala nimetas Lapini näitust Viljan
di kunstielu tippsündmuseks. Lapini -  Trapeeži 
“Poeem häälele” teatrikunsti üliõpilaste esituses 
häälestas kuulajad avangardi lainele. 1984. 
aastal loodud käsikirjaline tekst ootab tänini kir
jastamist. Autor lubas poeemi esmatrükki esitleda 
kõigepealt Viljandis. Keskpäeval Kilpkonna gale
riis avatud näitus tutvustab viljandlastele osa La
pini varasematest suprealistlikest seeriatest. 
Kohalikule vaatajale võivad sini-must-valgele 
foonile kirjutatud reklaamtekstid ja pornograafil
ised värvifotod mõjuda intrigeerivalt. Lapini 
"maaletoojaks” Viljandis on kultuurikolledzi üliõpi
lane Tiina Tammesoo, kes realiseeris sel teel oma 
õppeprojekti "Prominendid Viljandisse” .

T i i u  M ä n n i s t e

Uu e d  näitu se d  P ä r n u s
31. märtsil avati Pärnu uue kunsti muuseumis 
Paul Alliku näitus "Seisundid".
Esindatud on viimaste aastate suureformaadilised 
akrüülmaalid. Allikut on juba aastaid huvitanud 
dramaatiline figuur, kunstniku nägemus inimlikest 
seisundeist, emotsionaalsetest pingetest mida väl
jendatud nii nais- kui meesakti kaudu. Tänu 
koostööle moderntantsijaist modellidega on figuu
ridel ebatavaliselt väljendusrikkad poosid. Eks
pressiivsust lisab ka Alliku jõuline maalimisma- 
neer ja kohati monokroomsele lähenev koloriit. 
Samas saalis on eksponeeritud fragmendid tuntud 
eesti vanema põlvkonna skulptori Amandus

Adamsoni Vabadussõja monumendist, mis 
päästeti äsja õnnelikult EMEXi vanametalli kokku
ostupunktist. Monumendi õhkisid enamlased 
1940. a. Pärnu alevi kalmistul. Samal päeval 
avati ka näitus Siiri Sisaski maalidest ja isiklikest 
esemetest “Olen tolerantne?!” . Näituseruum mar
keerib tuntud kabareelauljatari buduaari, kus 
Sisask ka ise mõningatel päevadel “eksponaadi
na” maalib.

M a r k  S o o s a a r  

K e va dis e d  a ktid R a k v e r e s
Rakvere galerii alustas kevadet näitusega "Akt”, 
kus on väljas 30 tööd 22 autorilt.
Virumaa kunstnike aktiivsus aktimaalijatena 
üllatas meeldivalt nii galeriid kui vaatajaid. Galerii 
kuraatori Riho Hüti sõnul on tööd heal tasemel 
ning näitus uus samm galerii arengus. Lisaks 
põhinäitusele on vaadata "sõltumatu salong” töö
dest, mis ei mahtunud saaliseinale. Õlimaalide 
kõrval on väljas graafika, pliiatsijoonistused, 
skulptuur ja foto. Kevadiselt värskel ja mitmepal
gelisel näitusel, kus on töid Toomas Kaskmanni ja 
Valli Lember-Bogatkina pastelseist nägemustest 
Anne Kokkovi lõõmavalt kirglike maalideni, on 
üheks pilgupüüdjaks siinse üllatusmehe Jüri 
Jüma kolm lustakat naivismisugemetega maali. 
Esmakordne aktinäitus Rakveres avas ka akti- 
kunsti köögipoole, pakkudes soovijaile võimaluse 
joonistada meesakti.

I n n a  G r ü n f e l d t  

P u ite la m u  a rh ite k tu u rik o n k u rs s
5. aprillil selgusid Muinsuskaitseinspektsiooni, 
Arhitektide Liidu, Arhitektuurimuuseumi ja Kul
tuurkapitali korraldatud puitelamu arhitektuuri
konkursi võidutööd.
Konkurss on seotud rahvusvahelise koostööpro
grammi “ Põhja-Euroopa puitlinnad” raames suvel 
Rotermanni soolalaos toimuva puitarhitektuuri 
näitusega. Lisaks on tegu esimese sammuga 
keskkonnasõbralike ja vanade ehitusmaterjalide 
propageerimisel vooderplastist üleujutatud Eestis. 
Arhitektide huvist rääkis enneolematu osavõtu- 
rohkus, võistlusele laekus koguni 87 puitmaja. 
Valida oli kaks teemat: kas Kopli liinidel paikne
va baraki renoveerimine või uus linnamaja. 
Tavapärasest erinevalt anti kummaski kategoorias 
välja võrdsed ostupreemiad. Viis renoveeringu 
preemiat (ä 20 000 krooni) said arhitektid Jüri 
Martson, Urmas Luure & Terje Kallast, Margit 
Mutso, Tarmo Kööp ning Ülar Saar. Neli preemi
at uue puitmaja projekti eest (ä 25 000 krooni) 
pälvisid Andres Lember, Katrin Koov & Margit 
Mutso, Madis Eek & Reio Avaste ning Tarmo 
Teedumäe. Kõikide projektidega saab tutvuda 25. 
aprillini Rotermanni soolalao keldrisaalis, võidu

tööd tulevad eksponeerimisele ka suvisel puit
arhitektuuri näitusel arhitektuurimuuseumis.

T r i i n  O j a r i

Uued filmid kunstnikest
5. aprillil toimus Eesti Kunstnike Liidu saalis kahe 
liidu produtseeritud videofilmi esilinastus.
Rezisöör Jaanus Nõgisto ja stsenarist Marina 
Mälgu "Laurentsius” on lühifilm (10 min.) noorest 
maalijast Lauri Siilakust, kes eesti kunstiava- 
likkuses on olnud aastaid tuntud kui kaksikolend 
tandemist Tommy ja Laurentsius. Pärast väljakuu
lutatud loomingulist lahutust pole Laurentsiuse 
loomingu laad oluliselt muutunud. Kaasaegne pil- 
grimaaž, ajastu mudelite küünilised ikonostaasid 
juhusliku materjali hiigelformaatidel ja kaalutletud 
mänglemine oma tähenduse kaotanud arhe
tüüpsete mõistete-kujunditega on põimitud tsi
taatidega vanema kunsti ja modernismi klas
sikast. Laurentsiuse isiksus ja looming pole enam 
intrigeeriv, pigem enesestmõistetav kaasaegses 
kohalikus kunstipildis, filmi tegemisega lõplikult 
institutsionaliseeritud. Filmi põhilised kaadrid on 
võetud Tartu Kunstimajas, kus eesti kunstis 
tavapärasest väga palju suuremad formaadid oli 
võimalik lahti rullida. Enamik vanemast loomin
gust ongi leidnud koha Tartus Matti Miliuse erako
gus ja tänu Tartu kunstimuuseumi missioonitun
delisele vastutulekule ka deposiidina muuseumis. 
Filmi tegijad on kasutanud juba ajakirjanduses 
ilmunud tekstifragmente erinevatelt autoritelt 
(Jaan Elken, Mariann Raisma, Mari Sobolev, 
Rainer Vilumaa, teksti luges Anu Välba), kuid 
teksti fragmentaarsus lühifilmi juures ei häiri, 
pigem haakub Laurentsiuse loomingu olemusega. 
Muusika autorid on Peeter Vähi ja Aphex Twin. 
OÜ Raamatfilm lühifilm (10 min.) "Kaido Oie” 
(stsenaarium Kaido Ole, tekst Jaan Elken) on film 
kaasaegsest erudeeritud ja kaalutlevalt suunatud 
loovusega maalijast, kellele kommunikatsioon 
mis tahes tasemel näib olevat esmatähtis. 
Näiliselt lihtne kriipsujukude maailm Ole maalidel 
meenutab 50. -  60. aastate popkultuuri hingust, 
kuid mitte siin Eestis, vaid tol ajal kättesaamatult 
kauget, püüdmatut maailma siia jõudnud juhus
like ajakirjade lehekülgedelt või välismaiste pa
kendite piltidelt. Popilik ikonograafia kommuni- 
keerib vaatajaga esmatasandil näiliselt lahedalt. 
Pisut enam süvenemist nõudvas dialoogis kerki
vad esile iroonilised vihjed massikultuurist valitud 
banaalsuste näol. Ole nimigi loob assotsiatsioone, 
tuues meelde mondäänse maalija 20 -  30. aas
tate Eestist ja hilisemast eksiilist, Eduard Ole. 
Kümneminutine formaat ei võimalda kuigivõrd 
süvenevaid lahendusi, kuid mõlema filmiga on 
tehtud väga head tööd, eriti arvestades filmitegi
jate tagasihoidlikku büdzetti. Lühifilmide tellimine 
kaasaegsetest eesti kunstnikest ongi kunstnike 
liidu oluline väljund kodumaise kunsti propageeri
misel.

J u t a  K i v i m ä e

J a a n  Elk e n  E K L  p re s id e n t
Seoses Signe Kivi asumisega EV kultuuriministri 
ametikohale kinnitas Eesti Kunstnike Liidu erakor
raline volikogu 31. märtsil Kunstnike Liidu uueks 
presidendiks seni asepresidendi kohuseid täitnud 
maalikunstniku, Tartu ülikooli professori Jaan 
Elkeni (s. 1954).
Jaan Elken tutvustas asepresidendi kandidaadina 
volikogule graafik Liina Siibi (s. 1963). Liina Siib 
on töötanud Sorosi Kaasaegse Kunsti Eesti 
Keskuses, Draakoni galeriis kunstieksperdina, 
juhatanud Vabagraafikute Ühendust. Asepresi
dent valitakse ning nimetatakse ametisse järg
misel Eesti Kunstnike Liidu korralise volikogu 
koosolekul 21. aprillil.

K ü la lis le k to r Kris tjan R a u a  m a ja s
Kristjan Raua majamuuseumis Nõmmel on ava
tud Herald Eelma “Kalevala" (1985) illustratsioo
nide näitus.
Oulus anti Eelma illustratsioonid 1987. a. välja 
albumina, mida võib näha käesoleva näituse raa- 
matuvitriinis. Ka tänavu eksponeeritakse neid 
seoses "Kalevala” juubeliaastaga põhjanaabrite 
juures -  seekord Kuhmos. Soomes ilmub 150. 
juubeliaasta puhul kaks nn. “juhla-Kalevalat” : üks 
Pariisis elava Hannu Väisase kujunduses, teine 
eeposeteemade esimese käsitleja Robert Wilhelm 
Ekmani piltidega. Neist ja teistest “Kalevala” il
lustreerijatest -  Akseli Gallšn-Kallela loomulikult 
kaasa arvatud -  kuuleme Soome Riigi Kuns
timuuseumi (Ateneum, Kiasma, Sinebrychoff) 
peadirektori Marja-Liisa Rönkkö ettekandel Krist
jan Raua majamuuseumis (K. Raua 8) neljapäe
val 15. aprillil kell 16. Ettekandja valdab 
suurepäraselt eesti keelt, milles meil on olnud või
malus veenduda varemgi.

M ai L e vin



Ideoloog no ?
Ilmselt on vähe neid, kes on näinud mõnd Al 
Paldroki kunstiteost. Küllap on aga prae
guseks päris paljud kuulnud kunstiõppeasu- 
tusest Academia Non Grata Pärnus (vt. ka 
Areeni kaanelugu, 4. III 1999). Paldrok on 
üks selle asutajaid ja ideolooge. Kuna Non 
Gratas on kõik teisiti kui millises iganes 
Tallinna või Tartu kunstkoolis, oleks ehk 
asjadest arusaamiseks kasulik lugeda 
mõningaid Paldroki mõtteid kunsti asjus. 
Miks sa Pärnusse läksid? Kas kunstnikul 
provintsis kitsas ei hakka?
Tallinnas on tä ie lik  vaim ne degeneratsioon. 
Keegi ei ju lge  form uleerida m ingisugust 
m uud võ im alikku tegelikkust kui see, mis 
meie üm ber to im ib . Vaimne diskussioon 
alternatiivsete variantide üm ber on lakanud. 
Saadakse aru küll, et on jam a, aga lepitakse 
sellega, et elu lih tsa lt on selline. M aa ilm a
parandamisesse suhtutakse tugeva iroonia
ga. Kunstnik peab proovima m aailm a paran
dada -  kes siis veel, in im estel, kes käivad 
küm m e tund i päevas tööl, pole selleks aega. 
See koletisetapm ise probleem peab ikkagi 
olema. Kunagi meeldis m ulle väga post
m odern is tlik  kunst. Aga v iim asel poolel 
aastal olen hakanud m odernism i hindam a. 
M odernism i vaade oli väga eetiline, see oli 
edasiviiv asi, neil olid selged eesmärgid ja 
eetilised piirid . Praegu on kõik soustiks lä i
nud ja in im esed lahustuvad sinna sousti ära. 
Kunstn ikest on saanud kas siis m ingid 
üh iskonna esteetiliste naudingute rahulda
jad, ilusaid asjakesi tootvad väikeettevõtjad, 
või üh iskonna narrid, kellel on am etlik  
opositsioonitem pel otsa ees.
Kas sotsiaalsete probleemide esiletoomine 
kunstis on sinu arvates narrus?
Sotsiaalset kunsti võib teha ja peabki tege
ma, aga see ei toh i taanduda päevaprob- 
leemide illustreerim iseks. Kunst peaks üh is
konnast ikka sam m u ees käim a. Kahjuks ei 
ole kunstigalerii enam am m u selline koht, 
kus saab inim estele m idagi selgeks teha. 
See kontingent, kellele see kunst on justku i 
suunatud, ei satu sinna kunagi, need, kes 
seal käivad, teavad neid probleeme am m u il
ma. Meedia arm astab pealiskaudsust ja 
kunstnikud maksavad sellega kaasa joostes 
kõrget lõivu. Asjadele tu leb lähedal olla. 
Probleem peab sind elu lise lt puudutam a, siis 
saad sa sellest kunsti teha.
Iga elunähtus, mis kulutab ühiskondlikult 
loodud väärtusi, peaks ühiskonnale midagi 
tagasi tooma. Kui tuleb kandiline kodanik ja 
küsib sinult, et mis te, purkisittujad, siin 
küsite riigi käest raha, tehke parem midagi 
asjalikku, mis sa selle peale vastad?
Mis see asjalik tegem ine tähendab? Kas 
asjaliku näoga tüh ja  too tm ine on üldse m ingi 
tegevus? Ega töö lkä im ine ei ole iseenesest 
m ingi väärtus, 70  protsenti m aailm a töökoh
tadest on tä ie lik  m õttetus. Vaadake näiteks 
kruiisidel -  inimesed istuvad päevad otsa 
baaripugerikus, oksendavad ja  kusevad 
ennast täis, taovad raha automaatidesse -  
m is kasu on sellest ühiskonnale? Sama hästi 
võiks olla vaid laeva meeskond, rida toole,

inimesed võiksid mõtelda ja merd vaadata. 
Kui in im ene tegeleb vaim sete probleem ide
ga, siis ei hakka ta vähem alt autom aadiga 
mööda tänavaid jooksm a. Igasugune vaim ne 
tegevus annab ühiskonnale m idagi ju s t sellel 
p innal, paneb inimesed m õtlem a, m iks nad 
m idagi teevad. Sügavalt is ik lik  asi m uutub 
alati ü ld in im likuks. Aga kui sa ei pane 
ennast kü lla lt mängu, siis ei anna see kel
lelegi m idagi.
Mille peab õpilane enne selgeks saama, kui 
teeb personaalnäituse ja hakkab osalema 
kaalukamates projektides?
Personaalnäitus ongi kõige kaalukam  pro
jekt. Sellised suurem ad üritused, kasvõi 
Veneetsia biennaal, pole tegeliku lt see koht, 
kus asjad paika pannakse. Mida sa seal 
vaatad, kui sul on 2 0 0 0  tööd ees. Ma olen 
tähele pannud, et 13 tööd jä rjest on m aksi
maalne, m illesse suudad süveneda.
Ma mõtlen selles mõttes, et Tallinnas on levi
nud selline mentaliteet, et saad esimesele 
kursusele sisse, hakkad juba natuke aru saa
ma, kuidas kunstimaailmas asjad käivad, 
liigutad natuke ja kohe oledki kuulus. Pärnu 
kambal nagu ei oleks sellist mentaliteeti.
Ega Pärnu “ kam p” ei suhestu eriti a rt- 
w orld iga. Tegevus on tao tlus liku lt anonüüm 
ne. M is on tänapäeval üldse kuulsus? Mee
dia t ei huvita asjade olemus, vaid vorm iline  
eripära. Tänapäeval on väga lih tne teha sel
line ese, mis paistab nagu kunst. Kui Ver- 
meer tegi p ild i, oli see suur sündm us, in im e
si tu li tuhandete  kaupa seda vaatam a. 
Praegu sünn ib  kom puutrites ja telerites igas 
sekundis paar m iljon it p ilti. Pilt iseenesest ei 
huvita enam kedagi. Vaevalt et in imesed 
isegi teavad, mis töid on te inud praeguse aja 
kuulsad kunstn ikud. P õh im õtte lise lt võ ib  
kuulsaks saada ka pilte tegemata, lih tsa lt 
välja kuulutades, et teen pilte.
Eestis on kindlasti kuulus Tauno Kangro. 
Kunstnikud ise tahavad tegelikult rikkaks 
saada, aga sõim avad teda sellepärast, et nad 
ise ei ole seda saavutanud. M inu arust on 
olemas palju hu llem aid asju kui m ingi Kale
v ipoja kuju. M inu jaoks ei ole see üldse

kunst. See on nagu kokakunst. Samamoodi 
ma võiks vaielda, et m iks Glorias tehakse 
sellist praadi, m is ka äkki kellegile ei meeldi. 
Gloriasse ei pruugi minna ja seda praadi ei 
pruugi kõigil süüa, Kalevipoja puhul ei saa 
valida, kas seda vaadata või mitte.
Nagu sa ise ütlesid, peab kunst m aksum aks
ja le  ka m idagi andm a. Ma olen kindel, et 
m aksum aksja le Kalevipoeg m eeldib. Kogu 
m eie üh iskonnas on süg avu tim ine m in e  
häbiasi, see kuju näitaks seda väga hästi. 
Kui oli Hoiupanga konkurss, tegin sinna 
küm nem eetrised Barbie’ ja Keni, kes lähe
vad tööle. Nad olid sellises poosis, et ei 
saanudki aru, on see nüüd iroonia või ei ole. 
Tavainimesed oleks vaadanud, et oi, meie 
läheme ka n iim oodi tööle. Barbi ja Keni 
m aailm  on ideaal. Tauno Kangro asi on täp
selt sam am oodi. See on kunstim udel, m is 
in im estele meeldib. Seda tõestasid ju  ka 
Komar ja M elam id. Samas näiteks teatris 
teevad tohu tu lt head näitle jad tä ie likku saas
ta -  m iks keegi seda ära keelata ei taha? 
Jah, see on tüüpiline: kui näed üht ja sama 
näitlejat Hamletina ja järgmiseks, reklaami
pausi ajal vorsti reklaamimas. Kas hea kuns
ti kriteeriumid on üldse olemas?
Kindlasti on. K uns tiin s titu ts ioon id  kunsti 
ideega m inu arust ei tegele, nad tegelevad 
hoopis m ingite m uude probleemidega. Väga 
head asjad tulevad m uidugi igal pool välja. 
Noorematest võibolla Peeter A llik , kes on 
am etliku lt tunnusta tud ja kelle asjad on 
tõesti väga head.
Kunagi oli meil selline projekt -  kondasim e 
metsades ringi, see oli kõige odavam asi, 
m ida üldse sai teha. Sul on pudel vett ja sel
lega elad kolm  päeva ära. See oligi asja 
mõte. Siis kui sellest kujunes üh isprojekt 
norrakatega ja saime pool m iili taha, siis ei 
saanud enam keegi aru, mida tehti — sõideti 
lennukitega näituse avamisele, juua  ja süüa 
oli lademetes, autodega sõideti metsa ja 
metsas üüriti kõige paremad käm pingud. 
Selliste totruste peale needsamad kunsti
institu ts ioonid jagavadki raha.
Osalt tehakse meediale orienteeritud mas
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siüritusi kindlasti selleks, et inimeste tähe
lepanu üleüldse kunsti olemasolule juhtida. 
Kuid seejuures võivad algsed eesmärgid 
muidugi ununeda.
Kui Tallinnas hakkad rääkima, et mis siis 
kunst on, mis on kunsti mõte -  vahel tekivad 
sellised küsim used, näiteks seoses Veneetsia 
biennaaliga - ,  siis öeldakse, et ah, meie 
rääkisim e sellest lasteaias või Tartu kunsti
koolis. Postm odernistlikus käsitluses ta pole
gi nagu m idagi, seda ei saagi määratleda. 
See ei ole klišee, artw o rld  on te inud sellest 
klišee. Tegelikult peab iga kunstnik leidma, 
mis on tema jaoks kunst, ja alles siis saab 
hakata midagi tegema.
M aalijad tekitasid vahepeal sellise problee
m i, et m aalim e kü ll, aga teeme midagi 
Sorosi jaoks ka. Kui sa m aalid meremaale ja 
siis teed m ingi insta lla tsiooni, kui on Sorosi 
näitus -  mis see siis lõpuks on? Inimesel on 
kunsti küsim us natuke nagu segamini lä i
nud, ta polegi m õelnud selle peale. Sel ajal, 
kui olid Sorosi näitused, ühtis see m inu 
jaoks kunsti mõistega, ja ma ei ole üldse 
selle vastu. M illa l kon tseptua lism  üldse 
Eestisse jõudis? Kui oli m inu esimene näitus 
“S ilen tium ” Mustpeade galeriis, siis ei olnud 
see m ingi kontseptuaalne kunst, keegi ei 
saanud m idagi aru.
Oli küll, sel ajal oli juba ka linnaplaste 
koolkond vormi võtmas, mina sain tollal küll 
aru, misasi see on.
Sina said aru, aga üld ise lt see ei olnud veel 
am etlikuks kunstiks saanud. See tu li paar 
aastat h iljem . Esitasime Pioneeride Palees 
disain igrupiga 1 9 8 8 . aastal vabariik liku le  
noortenäitusele insta llatsioone. Neid ei pan
nud keegi tähele. Paar-kolm aastat h iljam  
hakati k irju tam a, et m iks keegi Eestis instal
latsioone ei tee.
Sellised asjad tuleks minevikust välja kaeva
ta, ka näiteks rühmitus Vedelik, kes tegi 
juba ei tea kui ammu videot, jne.
M uidugi võib juh tuda , et kunstn ik  läbib 
m ingi loom ingulise etapi, aga ei saa nii, et 
viskan m aalim ise nurka, istun arvuti taha ja 
hakkan küberneetilist kunsti tegema, sest 
Kelomees ütles, et v ideokunst on surnud ja 
nüüd tu leb hakata CD ROMe tegema. Veel 
ha lvem ini ei annagi asjast aru saada. 
Mäletan, kui tegid näitust Mustpeades, siis 
küsisin midagi sellist, et miks sa seda Vaalas 
ei tee. Ütlesid, et sa ei ole huvitatud Tallinna 
eliitgaleriidest, et pigem läheksid kusagile 
provintsi või välismaale. See on sul juba 
vana põhimõte, see ei ole mingi eilne idee. 
Ega ma ei arva, et väljam aal on lahedam. 
Aga seal sa saad teha a inu lt enda jaoks -  sa 
ei tunne seal kedagi, paned oma näituse 
üles ja saad vaadata seda täiesti teises kon
tekstis. Ja keda see näitus iõpuks huvitab -  
m ul on palju sõpru, nad käivad avamistel 
selle pärast, et Al Paldrok on lahe mees. Ega 
see, et ma kogu aeg ham bad laiali irv itan, ei 
tähenda, et ma nii rõõmus in im ene olen. 
Kuigi tegeliku lt on elu lahe asi.

Vestles

M ari S obolev
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Avatus üle kõige
Tõestamaks Veneetsia biennaali raugematut 
elujõulisust, on selle tänavused korraldajad 
võtnud ette rea uuendusi. Kõigepealt suuren
datakse näitusepinda Arsenale suunas. Näi
tusteks kasutatakse ka osa Artiglieriest ja 
kuulsat XVI sajandi hoonet Teset. Viimane 
on mõeldud eelkõige neile riikidele, kellel 
pole oma paviljoni. Ühte ruumi koondatuse 
eelis on külastatavuse hõlpsus.

Kasseli “docum entaT ' endale rahvusvahe
lise nim e te inud peakuraatori Harold Szee- 
manni meelest pole õige linnaruum i tungida 
ja seal ku ltuurk ih tide  sees lahustuda. Ka 
rahvusvahelist kuraatorinäitust eksponeeri
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takse ühes kohas, Itaalia paviljonis G iardi- 
nis. Sam uti ei jaotata van im at paviljon i era l
di näitusteks -  Itaalia am etlik  esindus, tu n 
tud meistrid ja noored algajad moodustavad 
ühtse te rv iku , kusjuures kuraator soosib 
iseäranis noori (alla 35aastasi) kunstnikke, 
kel pole veel olnud võ im alust ennast tõesta
da. Sam uti nim etas Szeemann oma projekti 
“APERTO [avatus] üle kõige“ (“dAPERtutto” ). 
Noorte kõrval on eelistatud staatuses ka 
na iskunstn ikud. Siiani on kuraator välja va li
nud 5 0  kunstn ikku v iie lt kontinend ilt, kuid 
otsingud jä tkuvad.

S kand inaav iam aad  Rootsi, Soom e ja 
Norra jagavad alates 19 62 . aastast üh ist 
p a v iljo n i G ia rd in is . Tänavuse b iennaa li

kuraatoriks valiti Siksi endine peatoim etaja 
John Peter Nilsson. Koos Põhjam aade Kom i
teega valis ta biennaalil osalema Eija-Liisa 
Ahtila Soomest, Annika von Hausswolfi
Rootsist ja Knut Äsdami Norrast. Põhjen
duseks toob kuraator, et ju s t nende loom ing 
haakub m odern istliku ajastu lõpuga, ja  seda 
m itte niivõrd teoreetiliselt või filosoofilise lt, 
vaid eelkõige em otsionaalselt ja sub jektiiv 
selt. Need kunstnikud tõstatavad küsim usi, 
m is on seotud in d iv idu aa lsuse  vas ta n 
damisega kollektiivsusele -  korporatiivsele 
ku ltuurile , massim eediale ja sotsiaalsetele 
ideo loogiate le . Nende tööd peegeldavad 
m urendatud narratiivseid struktuure tänases 
argielus, rekonstrueerides ju tustam ise viis i,

olenemata sellest, kas tegem ist on doku
mentaalse või iluk irjandusliku  looga, tõe või 
väljam õeldisega.

Sverre Fehni loodud Põhjamaade paviljoni 
h ilis m o d e rn is tlik  a rh ite k tu u r on kogu 
kontseptsiooni seisukohalt äärm iselt o lu line. 
Paviljonist saab transiitootesaal, kus vaata
jad käivad pidevalt edasi-tagasi, kus valgus 
vaheldub pimedusega, kus avaliku ruum i 
sees võib leida ka in tiim se nurgakese.

Antud näitus pole m itte a inu lt m illenn ium i 
lõpu lugu, samavõrd kõneleb see ka uue 
algusest -  sest kas saab enam kõnelda spet
s iifilisest rahvuslikust või regionaalsest iden
titeedist?

R eet V ar b la n e



Muru ja õunapuud
Näitus "Linnapargid ja koduaiad 1930. 
aastate Eestis" Rotermanni soolalaos 26. 
111-25. IV. Näituse kujundas Siiri Nõva.

Parkide ja aedade näitus arhitektuurimuu
seumis loob meeldiva kevadmeeleolu, 
pakkudes samal ajal ajaloohuvilistele süve
nemist nõudvat materjali.

Eesti arh itektuuri 1 9 30 . aastad on suh
te liselt uuritud valdkond: funkts iona lism  ja 
esindustraditsionalism , linnaehitus ja maa
ehitus, konkursid, Kuusik, Soans, Johanson, 
Habermann, Matteus, Kotli, Velbri, Nõva, 
Natus, Vendach jne. Selle rikka liku valiku 
kõrval on tagaplaanile jäänud arh itektuuriga 
üsna tiheda lt seotud ala -  aia- ja maas
tikuarhitektuur. Käsitlem ist on leidnud vaid 
üks ikud  nähtused: Kadrio ru üm b erko r
raldused, Toila-Oru, kodukaunistam ise kam 
paan ia jt. A rh ite k tu u rim u u se u m i nä itus 
püüab anda ülevaate selle küm nend i 
suhteliselt produktiivsest tegevusest. Ometi 
ei ole näitus põhjaliku uurim use tu lem us, 
pigem on see eelseisva algus.

Varasemaid Eesti ala parke ja aedu saab 
vaadelda m õisaarhitektuuri loom uliku kaas- 
lejana. Kaunid linnam ajade aiad olid sam uti 
luksus; kartulipeenarde ja kapsavagudega 
aguliaiad olid peamiselt toitvaks m aalapiks. 
II m aailm asõjale järgnev sotsia listlik aeg 
võim aldas kujundada maad kui üh isom andit 
suhteliselt vaba remodelleerim ise teel: sta li
nistlikele puiesteedele, valdavalt teostamata 
jäänud suurprojektidele ja mastaapsele ühis- 
põllundusele järgnesid linnaehituses vaba
planeeringule loodusliku tausta loom ine ja 
puhkea lade l loodusega harm oneeruvad 
kujundused. Alates 50ndatest tõusis taas ka 
aedlin like eramuaedade ning välism aiseid 
huvire ise kom penseerivate suv ilak run tide  
kujunduskultuur.

Nende kahe perioodi vahele jä i Eesti vaba
riigi aeg, mis oli pargi- ja aiaarhitektuuris, 
nagu ka m uudes ku ltuu riva ldkondades, 
rahvusliku eneseteostuse püüdlustes üsnagi 
tulem usterohke. Jõudsam tegevus langes 
siiski 30ndaisse, m il majanduse aktiivne 
areng soodustas ehitustegevust n ing sellest 
sõltuvat nii avalikuks kui privaatseks kasu
tam iseks m õeldud haljastust.

Rahvapargi idee
Eestlaste lin lik  pargikultuur on suurest arvust 
kunagistest mõisaparkidest hoolimata kahet
susväärselt olematu. See tulenes meie lin 
nade väiksusest ja suhtelisest vaesusest. 
Terv is likku  e lu laad i propageeriva ajastu 
lävepakul olid tollasteks linnakopsudeks ja 
samas ka vä ljasõ idukohtadeks peam iselt 
linna äärealadel asuvad hoonestusevabad ja 
looduslikud piirkonnad. Tihedam as kesklin
nas püüti haljastuid korraldada kultuursete 
ja lutuspaikadena. Seetõttu astuti vabariigi 
aastail linnaparkide arengus üsnagi olu line 
sam m  ning see, et rahvapargi kaasaegsed 
ideed jõuavad juba 1920ndate  lõpul meie 
rannaalade planeeringutesse, ei tundug i vä
ga suure hilinem isega muu Euroopaga võr
reldes. Anton Soansi Paralepa pargi (1 9 2 8 ) 
ja Pirita ranna planeering (1 9 2 9 ) on kantud 
ju s t sajandi esimese küm nendi ideedest.

Am eerikast alguse saanud kogu rahva 
aktiivseks kasutuseks m õeldud park jõudis 
Euroopasse sajandi algul. XIX sajandi lõpul 
oli senine park, prom eneerim iseks m õeldud, 
sageli ka kohviku või pargipaviljonidega hal
jasala, end am m endanud. Kasvav dem ok
raatia , te rv is like  e luv iis ide  n ing spord i 
propageerim ine vajas uut tegevuspaika ja 
lahendust. Uue pargikujunduse sünni po lii
tilised tagam aad olid  la iem adki: halvad 
hügieeni- ja elam istingim used kom penseeri
ti avalike saunade ja ujulatega. Algselt leitigi 
lahendus m änguplatside ja spordiväljakute 
ehitam ises, m is aga üsna peagi seostati hal

jastusega suurem ateks kom pleksideks. Eu
roopa esimene suurem uueilm eline park oli 
Ham burgi Stadtpark (arh. Fr. Schumacher, 
1909 ).

Meile jõud is mõiste rahvapark sakslaste 
Volksparke jä rg i, ehkki sisu line tähendus, 
olles küll arvatavasti teada arhitektide hu l
gas, h ilines laiema publiku jaoks m õn iküm 
mend aastat. Rahvapargiks nim etati meil 
sarnaselt inglaste pu b lic  parkWe peaaegu 
kõ ik i ava likuks kasu tam iseks m õeldud 
suurem aid ha ljasalasid ja puhkealadena 
kasutatavaid endisi mõisaparke.

Kuigi haljastus ja linnade heakord olid riik 
lik u lt o lu lise l kohal, ei lubanud kõhn 
rahakott uusi suurejoonelisi komplekse eh i
tada, isegi rahvusideoloogia süm bolehitus 
Sõjamäe Hiis jä i algstaadium isse.

Rahvapargi ideid pidi kajastama riigi täh t
saim  es induspark Kadriorg. 19 30 nd a te l 
Kadriorus teostatud üm berku jundused pidid 
rahuldam a erinevaid vajadusi: esinduslikkus 
riigivanem a residentsi kauni üm bruse kujul, 
rahvalikkus m itm ekülgse tegevuse harras
tam iseks (kontserdiväljak ja staadion, nä itu
seväljak ja loomaaed), järeltu leva põlve kas
vatam ine tub lideks ja terveteks kodanikeks 
(Noortepark). Kadrioru planeeris võistlus

tööde põhjal üm ber saksa Spätzi firm a. Kui 
lossi ja 1 9 38 . aastal va lm inud adm in is tra 
tiivhoone vaheline aed püüdis arvestada 
a ja loolist laadi, siis ümbritseva pargi uus te l
je  I i n e lahendus Lu igetiig is t kon tserd ivä l
jaku le  laseb aimata euroopalikke eeskujusid.

Suurem tähelepanu 
linnade heakorrale
Tähtsam ate parkide eest hoolitses 19 34 . 
aastal loodud R iig ipark ide Valitsus, m is 
1 9 3 8 . aastal lü lita ti la iem a tegevusraa
diusega Loodushoiu ja T urism i-lns tituud i 
kom petentsi. Parkide korrashoiuks riik liku 
asutuse loom ine nä itab juba iseenesest 
parkide ja haljasalade tähtsuse suurenem ist 
üldisel väärtush innangute skaalal. Lisaks 
Kadriorule haldas institutsioon ka Oru lossi- 
aeda ja parki, Keila-Joa parki ja m in is teeriu
m ide suvila id, Pühajärve parki ja suvitus
kohta, Iru Linnust ja Toompea Lossiaeda. 
Valitsuses töötas mõnda aega enam us välis
maal eriala õppinud aiaarhitektidest: Alas, 
Põllusaar, M ündi ja Niine.

Linnade haljasalade põhip laneering jä i 
siiski linnaarh itekti tööks, neid taim estati 
aednike juhtnööre il. Tallinna kauaaegseks 
linnaaedn ikuks oli H. Lepp, tema abiks K. 
Sibola. Ka teistes linnades pöörati heakorrale

jä rjest suurem at tähelepanu. Ühelt poolt 
soodustas seda ak tiivne  eh itustegevus, 
te isa lt m õ ju tas tu r is m i ja  suvitam isega 
suurenev vä liskü la lis te  hu lk  populaarsete 
kohtade sissetulekut, m is võim aldas teosta
da va ja likke tö id . M ärkim isväärseid haljas- 
tustöid tehti Pärnus, Tartus, Haapsalus, V il
jandis.

Ehkki enam ik linnarahvast elas üü rim a
jades ja agulites, sai linna lik  koduaed m aalt 
tu lnud  eestlastele jä rjest omasemaks -  oma 
maja ja ilus aed sai ideaaliks. 30ndate 
intensiivse eram uehituse taustal -  uued ja 
täienevad aedlinnajaod Pirita-Kose, Nõmme, 
Merivälja jt. Tallinnas, Tähtvere ja Tam- 
m elinn Tartus -  suurenes ka selle üm bruse 
kujundam ise roll.

Varasematel aegadel planeeris aia üld- 
jooned maja eh itanud arh itekt ning seda 
täiendas om aniku juhtnööre silm as pidades 
aednik. Ka Eesti jõukam a kihi v illade aiad on 
enam asti nii loodud. Tahet aedu, maja 
üm brust elam ise ühe osana kujundada on 
olnud nii m õnelgi arh itektil -  Edgar Kuusikul 
(villa Nurm e t. 4 0  Tallinnas), Anton Soansil 
(villa Roosikrantsi t. 4b  Tallinnas), Olev S iin 
maal (Am m ende villa  aed, Mere pst. 7 Pär
nus), Ed. Velbril (oma aed Vabaduse pst.

127 Tallinnas). Hea kom positsiooni tund 
m ine n ing aia s id u m in e  a rh itek tuu riga  
kaalus aga enam asti üles ta im m a te rja li 
tundm ise. Vähem alt võib seda välja lugeda 
projektidest, kus ta im ede liig iline  koosseis 
on enamasti m ärkim ata jäetud. Erandlikult 
on oma aia detailselt läbi kom poneerinud 
arh itekt Edgar Velbri.

Aastaküm ne algul oli õppinud eesti aia- 
arhitekti kujundatud aed veel suhteliselt harv 
nähtus. 19 32 . aastal saksa Späthi firm a 
kujundatud aed oli tunduva lt moodsam te is
test meil samal ajal tehtud töödest. A rh itek
tuursete elem entide -  terrasside, basseinide, 
trep ikeste ja  k iv ikta im la kasutam ine kujunes 
suurm oeks Eestis alles aastaküm ne vältel.

1920 . aastate teisel poolel moodi tu lnud 
rõhutatu lt kunsti pärastest a rt c/ecolikest ning 
m odernistlikestki villaaedadest hakati meil 
lähtum a alles 19 30 . aastatel, ja siis ka vaid 
üksikutel juh tude l. A rt decost m õjutatud 
jooni võib näha arh itektide Soansi ja S iin 
maa funkts iona lis tlike hoonete juurde pro
jekteeritud aedades. Teede sirgete ja kaar- 
joonte ühendam ine kordas m ajade fu n k t
siona listlikke üm araid ärkleid, ka aiabas- 
seinidele anti vahel ühelt poolt üm araot- 
saline kuju. M odern ism ile v iitab  uute m ater
ja lide  -  betooni ja s ilikaatte llise kasutuse

levõtt aias, ehkki valdavalt kasutati siiski 
looduslikke pae- ja põilukive.

Aedlinnade kujundatud aiad olid suhtelise 
väiksuse tõttu üsna detailselt läbi kom po
neeritud. Eriti Tallinnas Nõm m el osutus aga 
paratam atuks olemasoleva kõrghaljastuse 
sä ilitam ine , mis tegi lahendused algsest 
ideest looduspärasemaks. N äilise lt loom ulik  
m ajaüm brus dom ineeris ka peam iselt lin 
nast kaugemal asuvate suvilate juures, kus 
ü lem inek majast loodusesse kujundati lih t
sate terrasside või kivikta im laga.

Vajadus aiakujundaja järele
1930ndate  teisel poolel suurenes aiaarhitek- 
ti elukutse va ja likkus -  arh itekt ei olnud ena
masti hea ta im etund ja, aeg aga soosis ta i
mede sissetoom ist ja nende aklim atiseeri- 
m ist, propageeriti ka kodum aiseid ta im i. 
Samas jä ttis  botaaniline lahendus sageli 
teisejärguliseks aia arhitektuurse osa. Huvi 
tõusu aiaku junda ja elukutse järele näitas 
vä lism aa l koo lita tu te  arvu suurenem ine. 
Oma bürood pidas Eestis siiski vaid üks 
mees -  Eerik Lepp. Tema arh itektuurselt li i
gendatud ja rikka liku haljasm aterjaliga aiad 
on ühed huvitavam ad omaaegsete seas.

Kui linnavillade aiam aast oli suur osa ilu 
aia all, valitsesid agulite aias köögiviljad ja 
m arjapõõsad, ilu ta im i leidus vaid kitsastes 
eesaedades ja maja akende all. Keskklassi 
aiad olid proportsionaalselt jaotatud tu lu - ja 
iluaia vahel. Taluaiad olid enam asti kasule 
orienteeritud. M õisate riigistamisega jagati 
maa pa ljude l ju h tu d e l asundusta ludeks, 
m ille  ra jam iseks võetud laenud va jasid  
m aksm ist. Kultuursem a elu elam iseks jä i 
aga sageli vajaka üldistest teadm istest ja 
eeskujudest.

Haljastuse arengule aitasid kaasa peale 
riik liku  institu ts iooni ka 19 27 . aastal loodud 
Eesti A ianduse ja M esinduse Selts n ing riik
liku kam paaniana aastail 1 9 3 6  -  3 8  korral
datud kodukaunistam ise hoogtöö. Esimene 
andis alates 30ndate  algusest ajakirja Aed 
tu lua ianduse kõrval jä rjest enam nõu ka 
aedade ku jundam ise  ja ilu ta im ede kas
vatam ise kohta.

K odukaun is tam ise  kam paan ia  käigus 
püüti n ii linna- kui ta lue lan ike ilum eelt 
äratada n ing  neid ta lu üm b rus te  korras
tam isele suunata. M itm ed seltsid tegelesid 
juba enne am etliku hoogtöö vä ljakuu lu tam ist 
koduku ltuuri tõstm isega, seetõttu olid riik 
likul kam paanial olemas toetuspind ja toeta
jaskond . Tulem used o lid  s ilm anä h tava lt 
head -  istutati sadu tuhandeid puid-põõsaid 
ning värviti ja korrastati tuhandeid ta lu 
hooneid. Kam paania käigus propageeriti ka 
ta lude juu rde  v iljapuuaedade ra jam ist -  
õunapuust sai lausa kodum aise aianduse 
süm bolta im , m is ühestki õigest eesti aiast 
puududa ei toh tinud .

Taluaedade n ä id isku jun dus tes  d o m i
neerisid ratsionaalsed lahendused, m is eri
nesid aja jooksul vä ljaku junenud ta luõue
dest. Seal avaldus ka teistes ku ltuuriva ld
kondades vaid lusi tek itanud dilem m a rah
vusliku ja euroopaliku eelistuse vahel: kas 
kodum aiste taimedega üm britsetud rehiela
mu või kaasaegse arh itektuuriga ta lukom p- 
leks moodsa ilu- ja tootm isele suunatud 
tuluaiandusega. Tulemuseks saadi enamasti 
aga ikkagi keskpärane süntees.

Nii kodukaun is tam isakts ioon kui kogu 
aiandusalane tegevus pidid kulm ineerum a 
19 43 . aastal ü leriig ilise iluaiandusnäituse- 
ga. Kadriorgu planeeritud, ent to im um ata 
jäänud üritus pidi andm a ülevaate tollastest 
saavutustest. Seda püüab tagan tjä re le  
pakkuda käesolev näitus, m is on esimeseks 
katseks esitada ülevaade eesti aia- ja pargi- 
kunsti ajaloost ühel selle tegusal arenguajal 
19 30 . aastatel.

T iin a  Tam m et

Eerik Lepp. Aiakujundus Nõmmele. Ajakirjast Aed. 1937.
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Mart Kivastik. “Õnne, Leena!". 
Lavastaja ja muusikaline kujundaja 
Ingomar Vihmar. Kunstnik Ingrid Agur. 
Osades Luule Komissarov, Leila Säälik, 
Anne Märgiste, Margus Vaher, Anu 
Vabamäe, Andres Tabun, Margo Mitt, 
Piret Rauk, Leena Allik, Martin Algus, 
Enn Kraam.
Esietendus Ugalas 27. veebruaril, 
Tallinnas etendus 5. aprillil.

“ Õnne” Laine!

kunstitegijate l tasub ka meeles pidada, et 
pub lik  vananeb, see on meie rahvastiku 
objektiivne protsess.

Päris o lm ekast eristab Kivastiku tükk i d ia 
loogi kohatine tugev absurdilisus. Kel on sel
le peale maitset, saab mõni kord kõhistada.

ta esimeses vaatuses se llepärast õdede 
poole, et tal on kom m e külas käia (sihuke 
külaskäija Potšikajeva) või on tal asja ka?

Kord harva näeb eesti draam alaval last, 
kes m õjub loom uliku lt. Välismaa film ides on 
see tavaline asi. Ei tea, m is eestlasi kam m it
seb. Kas ü ld ine  põh jam a ine  h illitse tus, 
tu im us või okupatsioon, mis ju  igasugust 
om aalgatust maha tam pis, ka laste ene- 
seavaldust ("ä ra ..!” , “ ä ra ..!” jne)? Igatahes 
“suu rte ” etendustes liiguvad nad pulkkangelt 
ja etlevad nagu jõu lusa lm i. Leena A. (kas ta 
v a lit i sesse ossa n im e kokku langevuse 
pärast?) tu li õigusega lõpus kum m ardam a. 
(Loodan, et isa talle käesolevat kirja tükki 
pedagoogilistel kaalutlustel ei näita).

Kui järele mõelda, siis pole tegelaskooslus 
eriti originaalne. Tuleb tuttav ette. Sam asu
gust porisevat-virisevat krutskeid täis vana
in im est nägime näiteks “ Päikesepoistes” Jüri 
Järveti esituses. Ka Leenal on tervisega 
probleeme, ka tema ei taha kuulda haiglast. 
Sam uti oli seal keskealine meessugulane, 
praktiline in im ene, kes tahtis aidata ja asju 
korda ajada. Margus Vaherist näib M u lg i
maal kujunevat Robert G utm ani jä re ltu lija . 
Harold on lobe ja labane e lu in im ene.

Kui Kivastik tahab näidenditega raha teha, 
et avaldada ju tte , nagu näiteks Somerset 
M augham , siis on ta õigele liin ile  sattunud. 
See on vist ajam ärk, et meie kõige m odern
sem nä itek irjan ik  on vanam eister M adis 
Kõiv, pea poole noorem Kivastik aga trad it- 
sionalist.

M ih kel M utt

Miks sa pärast 
etendust kum
mardama ei tul
nud?

Ma o lin  teisel 
rõdul. Sealt oleks 
h irm us kaua aega 
võtnud. M ulle ei meeldi kulisside vahelt 
vaadata. Ma tahan publiku sees olla. 
Ma ei tu lnud selle pealegi, et Tallinnas 
m ängim ist võiks ka nagu esietendust 
võtta. Ei, ma kum m ardaks m uidu hea 
meelega, aga ma ei oska ilusti kum m ar
dada. Ah, m u lle  ei m eeld i üldse 
sihukesed asjad.Eideke unes näeb kadunud noorust... f o t o d : e n n  l o it

Leila Säälik (Elsa), Margus Vaher (Harold) ja Luule Komissarov (Leena).

Vanamoorikesed käivad voodite üm ber ja 
ajavad ju ttu . Kui Vanem uise sama tük i 
lavastusest näiteks Herta Elviste või M aim u 
Krinal juurde laenata, saaks s iit õdede Bron- 
tede vanaduspõlve.

Situatsioon on. Aga ju h tu b  vähe. Õed 
istuvad ja sõnelevad, nagu nad on te inud 
tõenäoselt poolsada v iim ast aastat. Luule 
Komissarov m ängib hea hooga. Võib m u idu 
gi kahelda, kas ta 85aastast välja annab, 
ehk kulunuks ära hootine langus soigesse 
soraklikkusse. Õde on naiivne hall hiireke. 
Lapsekäitum ise otsene m atkim ine tundub 
ülearune. Leena kui võim ukam  dom ineerib. 
Natuke reljeefsem võiks Elsa olla, nii et kont
rast rohkem silm a torkaks. Siis tekiks m ing i
gi telg või liin. Sest saab ju  läbi ka vapusta
vate sündm usteta, teatrilugu võib püsida 
karakterite peal, m ida k ih t-k ih ilt avatakse. 
Sedagi näeme m in im aalse lt. Karakterid on 
eesriide avanedes valm is, et jääda. M is
pärast on Leena säärane, nagu ta on, st. 
peab suudlem ist surm apatuks ning on õegi 
enda järgi koolutanud? Kas põhjused on 
rohkem  sotsiaalsed või eraelulised? Lapsena 
on ta pealt nä inud, kuidas m õisapreili ja tolle 
peigmees suudlesid. Pärast poos preili end 
üles. A la tead liku lt võis Leena hakata arva
ma, et kõik, kes m usutavad, lõpetavad nööri 
otsas. Sellise kom p leks ikuu lekuse kohta 
oleks isegi vana Freud öelnud, et m is liig, 
see liig .

Vahepeal esineb Leena kurjade avalduste
ga töölisklassi aadressil. N im elt elavad nad 
õega ühes toas majast, m ille kord nende isa, 
endine m õisavalitseja, perele ehitas. See on 
nüüd ühisköögiga korter. Tegu on m uidugi 
tagantjärele ju lgusega aastas 1 9 8 4  (arvata
vasti on kokku langevus O rw e lli teose 
pealkirjaga ju hu s lik , m ing it n iiti küll silma ei 
hakka). Fletkeks tundub hoopis, et oleme 
ajas tosin aastat edasi tu lnud ja see on 
tagastatava maja om aniku tü li üürnikega.

Külla lt m ahukas m ineviku liin , m ida Leena 
unes näeb, on nõrk, sest ei seostu olevikuga 
välja arvatud see, et loom u liku lt tekib aja 
kulgemise ta jum isest magus nukrus. Arvan, 
et enam iku le  eestlastele ei tekita vaba- 
riigieelne saksa parunite idüll m ing it rom an
tikat. M is on siis niisuguste vanam oorikeste 
lavaletoom ise peamõte, mida nende kaudu 
öelda soovitakse?

Kolmanda vana daam i pealisülesanne on 
veel vähem  selge. Korte rinaaber proua 
Potšikajeva (Anne Märgiste) on eeldatavalt 
eestivenelane või eestijuut, Väline avang on 
efektne, keelekasutus oleks võinud seda 
toetada. Ei mõista, m ida ta toim etab. Tuleb

Ei oska ennustada, m iks mõne gastrolli 
ajal nah istab saalis sada v iisküm m end  
pü s ikä ija t n ing  nä itle ja te  kaugsugu last, 
m õnikord on te ine rõdugi välja m üüdud, 
nagu seekord. Tagantjärele on m uidugi hea 
tärk olla.

M art K ivastik  nä ib pü rg iva t Kulno 
Süvalepa jä re ltu lijaks  laadis, m ida toona 
nim etati olm eliseks. Elusarnasus kõigepealt. 
Me tunnem e sihukesi vanam oorikesi nagu 
Leena (Luule Komissarov) ja Elsa (Leila Sää
lik), neid on tä is puum ajad Kalam ajast 
Ju.hkentalini, Karlovast Sup ilinnan i. M illegi 
ehtsa tabamisega kaasnev näitle ja lust ja 
publiku äratundm isrõõm  on teatri üks alus
sam baid. Seda parim atel hetketel praegu ka 
on. Autor ütleb kavalehel ise, et on elust 
maha k irju tanud. Kui veel veerand sajandit 
tagasi ku jundas meie suh tum is t telesse 
teatrilava, siis nüüd on vastup id i, lavai 
to im uvale lähenetakse seriaalide m õõdu
puuga -  näe, “ Õnne” Laine on seal! Kõikidel



Harold Pinter. “Kojutulek”.
Tõlkija Anu Lamp. Lavastaja Andres 
Noormets, kunstnik Aime Lint. Osades 
Ago Roo, Triinu Meriste, Marko Matvere, 
Allan Noormets, Andres Raag.
Esietendus Linnateatris 6. märtsil.

“ Tore on tagasi olla, taat.”

TvortSOV:
“Ma kardan, et olen laskunud 

filosofeerimisse."
(K. Stanislavski, “ Näitleja töö endaga".)

Andres Noormetsa lavastatud “ Kojutu lekut”
6. aprillil Linnateatris vaadates meenus, et 
Karl M enning korraldas näitemängu sele
tam ise õhtuid. See oli väärt traditsioon, mis 
tahaks elustam ist. Tundsin ennast etenduse 
algusest peale kõhedalt. V ist ei juh tunud  see 
m inuga üksi, sest head “ paksu” kontakti 
väikeses hubases ruum is ei ta junud.

Veel 90 n d a te  a lgu l ing lise  k riitikas  
salapäraseks ja paheliseks nim etatud näi
dendi uut tõ lgendust eesti teatris on juba 
kiidetud salapäratsem isest ja “tüh isusest 
tiines t pa lju tähendus likkusest” loobum ise 
eest. Andres Lepiku “ K o ju tu lek” Ugalas 
(1 9 9 0 ) oleks justku i seda lastehaigust põde
nud. Mäletatavasti kannatas Lepiku lavastus 
õhuaukude all, aga aukude kõrval oli ka 
head elu list atmosfääri.

Kolleeg Sven Karja on Postimehes see
kordset “ K ojutu lekut” "kõva keskmisega” ja 
üle selle h innanud, m ainides ka näidendi 
klassika lise lt s tiilse t tõ lgendust. Ei ju lge  
vastu vaielda, pigem proovin seda h innangut 
sobitada oma nägemusega. Kuigi, märkan, 
et m ulle on lavastuses m eeldinud teised 
näitlejad ja teised asjad. Selles pole midagi 
im elikku ja ikkagi teeb see m urelikuks. Oleks 
ju  hea omada ühtseid h indam iskriteerium e. 
Kunagi oli selleks üks -  usun-e i usu 
m õõdupuu. Enam seda ei usaldata.

Aga mis seal “ Kojutulekus” siis juhtub? 
Pinteri puhul ju lgeb n iiv iis i veel küsida, sest 
ta on öelnud, et alustab situatsioonist ja 
karakteritest. Et need inimesed, keda ta 
kujutab, on tema jaoks täiesti reaalsed. 
Tuleb Ameerikast kadunud poeg filosoofia
doktor Teddy (Jaan Tätte) oma naist Ruthi 
(Triinu M eriste) pärast aasta tep ikkus t 
äraolekut perekonnale tutvustam a. Perekon
naks on isa Max (Ago Roo), onu Sam (M arko 
Matvere) ja vennad Lenny (Andres Raag) 
ning Joey (Allan Noormets). Kojutulek lõpeb 
sellega, et Teddy lahkub oma kolme poja 
ju u rd e  Am eerikasse üksi, Ruth jääb  
perekonnaga. M iks nii läheb, ei ole selge ega 
tähtiski. (Pinter: soov asju tõestada või sel
geks rääkida on arusaadav, aga seda ei saa 
alati rahuldada. Ei ole kind la t vahet selles, 
mis on reaalne, mis ebareaalne, mis tõde, 
mis vale. Asjad võivad korraga olla m õlemat. 
Lavakuju -  tegelane, kes ei suuda pakkuda 
veenvat argum enti või in form atsiooni oma 
kogemusest, käitum isest või ihadest või kes 
ei suuda analüüsida oma tegevust, on sama 
usaldusväärne ja tähelepanu vääriv kui see, 
kes seda kõike võib. Mida akuutsem  koge
mus, seda segasem väljendus sellele...)

Oma tegelaste elust annab Pinter enamasti 
m ingi lühikese kõrghetke. Tähtis on, mis 
ju h tub  siis... Ja selle hetke seisukohalt peab 
Pinter ennast kom prom iss ituks, ha lasta
matuks realistiks.

N iisiis -  mis siis ikkagi ju h tu b  selles 
Põhja-Londoni koduselt kulunud te llisk iv i
m ajas (m ille  A im e U nt on s isustanud  
läbim õeldult hoolika naisekäega), kus elavad 
end ine  lih u n ik  Max, a u to ju h is t Sam, 
am atöö rpoks ijas t Joey ja kupe lda jast- 
sutenöörist (?) Lenny. See on maja, kus va lit
seb surnud naine ja ema, kelle tüh jaks 
jäänud troonile istub nüüd kaugelt koju 
saabunud poja naine Ruth. M iks ta oma ole
tatavasti peenest ja lahedast elust n ing

kolm est pojast loobub ja siia selle räpase 
seakarja karata ja teenida või vastupid i -  
valitsejaks jääb, sellele ei leia selget vastust. 
On asjaolusid, m ille  põhjal võiks m idagi 
aim ata, Ruthi peale vaadates võib vaid 
öelda, et ta on ilus ja võlts. Võlts nagu nad 
kõik on ja selliseks ka jäävad.

Vaid Ago Roo Max avaneb aegapidi ja sell
es avanemises on vakatama panevat õudu 
end alandatuna tundva inimese pärast.

M artin Esslini sõnul on Pinter eitanud oma 
tegelaste võ im etust üksteisega suhelda. Ent 
suhted inim este vahel on k irjaniku näge
muses nii h irm uära tavad , et vä ld itakse 
suhete tege liku  loom use ilm s iks tu le ku t. 
Kuigi arvatud absurd ik irjan ike hulka, on Pin- 
teris nähtavasti ka traditsioonilise hum anisti 
hoiakuid.

Seesama suhete hirm uäratavus on ju  asi, 
mis kasvatab inimeses kahepaiksust ja  võ lt
si. Johtub sellest trup i mängitsev esinem ine 
või on näitle jad kodutöö lih tsalt tegemata jä t
nud? Ka Ago Roo Max oli esialgu eriti (ja see
juures v ist täiesti teadliku lt) võlts oma kalgis 
monotoonis. Aga siis korraga juh tus m idagi. 
Oli see inspiratsioon või õnnestunud analüüs 
või mõlemad koos, m ille  p innalt leidis keha 
sobiva lõdva vorm i n ing elustus krutskitega 
vana mehe silm . Nakatavat siirast m ängu- 
energ iat jä tku s  etenduse lõpun i. Sellist 
nä itle jakä iv itum ist kohtab harva, kogu trup i 
kä im am inekut veel harvem. Või eksin ma?

Tegevus algab etenduses h irm sast 
nugade-kahvlite kolistam isest. Max otsib 
kääre, m ida Lenny ta lle n im elt ei anna. Tol
lele kolinale sekundeerib hiljem  Sami pot- 
tide -pann ide  kraap im ine . N iiv iis i teevad 
need kaks oma pahameele kuuldavaks. Rel
vade asemel täristatakse pudruriistu. See on 
võte. mis m ulje t avaldab. Tekitab äratund
m isrõõm u ja pakub ku jundi. Kõigis on siin 
rohkesti jõu ülejääke ja agressiivseid tunge. 
Joey poksib ja lennutab kodus lae alla rasket 
tug itoo li. Lenny paja tab äsja saabunud 
Ruthile oma võigastest vägitegudest. Max 
käratseb ja äigab vennale kepiga. Aga kui 
saabub Ruth, on kõik tagajalgadel. Jääb 
m ulje, et nad on am m u oodanud seda Naist 
ja  Ema, kes m ängiks ne ile hoora ja 
kuningannat. Ise mängivad nad oma elurolle 
kuidagi hapu lt ja tu im a lt. A inu lt Max võtab 
asja eluga ja naudibki oma arm etut osa.

Võib ju  öelda ka nii, et Teddy ja onu Sam 
on ohvrid. Perekond alandab neid s ilm anäh
tavalt. Ent laiemas kontekstis on alandatud 
ülejäänud, kes tajuvad seda väga hästi ka 
ise. Aga keda on alandatud, see maksab 
kätte. Igaüks omal kombel. Kõige naeru
väärsemaks osutub professori kättemaks, kui 
ta seal üleval, trepil, hüsteerilise lt säutsub 
oma vaim sest üleolekust.

Üks võim uhoobasid on m uidugi seksuaal
sus... Teddy läheb. Tugitooli jääb maalilise 
grupina Ruth koos Lenny ja Joeyga. Pilti 
tä iendab vanaätt, kes norib nuttes kaunilt 
noorelt naiselt suudlust.

Ei oska arvata, ku ipa lju  oli suhtlem ises 
tah tlikku  tehtust, kuipa lju sissem ängim atust. 
Meriste Ruth elustus korraga, kui talle lubati 
Londonisse kolm etoaline korter vanniga, et 
ta võiks seal paar tund i päevas raha teenida. 
Kui palju see endine “ keham odell” rõõmus
tas vana ameti(?), iseseisvuse või raha 
pärast? Aga Ruthi e lum ahlad hakkasid liiku 
ma! Keegi ei olnud oma rollis abitu. Matvere 
Sam oli liigutav, N oorm etsa-Joey jõu line , 
Raagi Lenny terav, Tätte Teddy m urdunud 
mees. Aga inspira tsioonist kantud nakatavat 
mängu -  ei olnud.

Võibolla paistavad filosoofip ilguga vaa
dates asjad n iiv iis i. Võibolla saab võ im ust ja 
seksuaalsusest korralikus seltskonnas ainu lt 
n iiv iis i rääkida?

Jaan Undusk k irjutab “ Teatrielus 1 9 9 7 ” : 
“ Toores seks tu le b  surm a ta  -  see on 
erootilise diskursi üks reegleid, surmata kas

Allan Noormets, Triinu Meriste, Andres Raag, Ago Roo. f o t o d  p r i it  g r e p p
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iroon ia  või vä lja jä tuga . N ii jäetaksegi 
reaalselt lavale ilm uvate tegelaste seast välja 
näidendi peam ine seesmine traaditõm baja, 
persoon, kes seisab kõneluste taga, kes 
paneb elu käima ja kelle üm ber tegelikult 
kogu elu keerleb -  proua Chater, “A rkaadia” 
kui erootilise diskursi mootor. Proua Chater 
kehastab katmata seksuaalsust, seepärast 
jäetakse ta lava taha ja naerdakse seal 
v ä lja ...”

Selgub, et ka “ K ojutu leku” surnud Jessie 
on kehastanud katmata seksuaalsust. Ta ise 
on juba teisel kaldal, aga talle leitakse jä r
glane, kes toob katm atuse ilm a irooniata 
lavale. M ille pämst pmotika k " i asjade

üleüldise süm paatia prints iip , nagu ütleb 
Jaan Undusk -  siin o lem atuks osutub.

Eesti teatris on endast m ärku andm a 
hakanud kum m aline tendents: etendusele 
on h iljem  huvitavam  mõelda, kui etendusel 
istuda... M õnikord sellepärast, et m itm eid 
seoseid, m ida lavastus pakub, kohe ei taba, 
m õnikord sellepärast, et etendusse saab 
tagantjärele m idagi sisse mõelda. Pinteril on 
kõik veider, kõige tõsisem asi on veider, isegi 
tragöödia on veider ja koguni naljakas. Selle 
tem ale omase veidruseta ei teki mõõdet, mis 
teeb Pinterist absurdipoeedi ja eristab teda 
teistest realistidest.

L i i  i a n  V f i  i F R A N n



Autogrammidest mammutkontserdini
Tänavuste eesti muusika päevade raames 
kõlas 24. -  28. märtsini Tallinnas, Pärnus 
ja Keilas ühtekokku üheksa kontserti. 
Siinjuures on tähelepanuväärne, et festival 
algas ja lõppes esmakordselt sümfooni
akontserdiga (Kalle Randalu ja ERSO 
muusikaõhtust Paul Mägi dirigeerimisel 25. 
III oli juttu eelmises Sirbis).

Tegelikult said need päevad alguse aastal 
19 79 , kui to im us esimene Nõukogude Eesti 
m uusika festival. Sealt edasi on olnud nii 
paremaid kui ka halvem aid aegu, m il neid 
päevi ei korraldatud üldse (1 9 9 0  ja 1992 ). 
Praegu paistab vähem alt pub likuhuvi järgi 
otsustades, et paremad ajad on jä lle  tagasi. 
Sedasama kinnitas eelnevalt ürituse senis
test suurim ale eelarvele pilku heites ka festi
va li peakorra lda ja Raimo Kangro. N ing 
täpselt sama järelduse võib teha ka esiet
tekandele tu lnud teoste arvu põhjal -  neid oli 
kokku 36 . Selles avaldubki ehk eesti m uusi
ka päevade korraldam ise mõte kõige parem i
ni: festival on heliloojatele uute teoste loom i
sel m uidugi väga tugev s tiim u l, sahtlipõhja 
kirjutada ei taha ju  keegi. Iseäranis o lu line 
on see noortele heliloojatele, kellel pole taga
taskust võtta lepinguid suurte kirjastuste ja 
orkestritega.

Rannap ja “autogrammide” laviin
Kontsert “Autogram m id ja  saksid” M ust
peade Majas (26 . III) ei alanud ei ühe ega 
teisega, vaid Rein Rannapi tehtud-esita tud 
klaveriseadega Arvo Pärdi teosest “ Fratres" 
(1 9 7 7 /1 9 8 0 ). Tegelikult on juba helilooja 
ise te inud sellest m itm eid transkriptsioone, 
kuid puudus k laverive rs ioon. Rannap 
rõhutas m uusika pe idetult “ orkestraalset” , 
ekspressiivset alget -  akordid kui k irikuke l
lade kõlad, samas ka sügavad oktavites 
bassid. N ing lõpus m uidugi ka süvitsi m inev 
m editatiivsus klaveri korraga helisevates äär- 
mistes registrites. Järgnenud Pärdi “ Partiita” 
(1 9 5 8 ) kuu lub m uidugi eesti klaverilitera- 
tuu ri klassikasse.

N ing siis alustas Rein Rannap publikuga 
äraarvam ism ängu, kus nutikam aid ootasid 
ees ka auhinnad. N im elt oli p ianist te llinud 
ühete istküm nelt eesti he liloo ja lt (kui Kalev 
M ark Kostabi ka siia lugeda) k laverim in ia
tü ü ri ehk m uusika lise  au togram m i, m is 
iseloom ustaks kokkuvõtvalt iga kom ponisti 
ja  tem a stiili. Rannap mängis need nüüd 
nonstopina ette ning kuulajad täitsid samal 
ajal usina lt varem välja jagatud ankeete, et 
ära arvata, m issugune “ autogram m ” kellele
gi kuu lub (n im evalik  oli kavalehel). Pärast 
selgus, et täiesti õigesti ei tabanud kõiki 
autoreid ära keegi, ka m itte Heliloojate Liidu 
esimees Lepo Sumera. Kui Jaan Räätsa, 
Urm as Sisaski, Rene Eespere ja Raimo 
Kangro palade äratundm isega ei tekkinud 
probleeme, siis näiteks Erkki-Sven Tüüri ja 
Lepo Sumera, sam uti Eino Tambergi ning 
Ester Mägi omi aeti omavahel segam ini.

“Autogram m id" kuulatud, alustasid “sak
s id ” , st. Tallinna Saksofonikvartett koosseis
us Olavi Kasemaa, Villu Veski, Valdur Neu- 
mann ja Hendrik Nagla, esiettekandel nelja 
helilooja teosed. Saksofonikvartett on kü lla lt
ki spetsiifiline ansambel, m ille  fak tuu riku - 
junduse ja kõlavärviprobleem e lahendas iga 
helilooja oma teoses erinevalt. Raimo Kang
ro m in ia tuur “Sosinad” näitas kõigepealt 
jus tku i foon ilis -am õ/enflikku  m õtlem ist, kuid 
aktiivsem  rü tm ip ilt ilm us peagi. Tekstuur oli 
organiseeritud põhim õtte l, et kui üks sakso
fon idest kujundas m eloodilist liin i, siis teised 
samal ajal saatefaktuuri. Kõlavärvidest võis 
siin tõepoolest kuulda ka sosinaid (st. toon i
ta puhum ist). Aare Kruusimäe (1 9 7 2 ) Sak
sofonikvarte ti esimeses osas “ Lubadused” oli 
huvitava lt kompaktseks kom poneeritud fak
tuur. Teos on helikeelelt tonaalne ning lähtub 
kü lla lt tradits ioonilisest harm ooniakäsitusest. 
Keskses osas “Aaria” oli neoklassitsistlikku

s tilisa ts io o n im o m e n ti tun da  ehk kõige 
parem ini, finaal m õjus pigem vaim uka epi
g ram m ina . Tõnu Kõrvitsa (1 9 6 9 )  “ The 
Assignation” jä ttis  ü ldm u lje  kui staatiline 
helifresko, m illes värv ja kooskõla ongi need 
põ h ie lem end id , m is ho iavad koos 
m uusika lis t vorm i ja faktuuri. Atonaalsest 
helikeelest hoolim ata võis siin leida ka new  
ageilikke m õtteparalleele. N ing ju s t kõlavär
vide fan tastilise lt m uutuv spekter pani kõige
pealt kuulam a, kaasa m õtlem a ja süvenema. 
Eino Tambergi “ M õtus” (“ L iikum ine” ) jä tkab 
helilooja ekspressionistlikku loom esuunda, 
m ille  vorm is on sedavõrd palju segmente, et 
saab rääkida nö. vo rm ik illu s tum ise  võ i
m aluste ärakasutam isest. Lühikesed kro
m aatilised m otiiv id , nende im ita tsioonid ja 
kordused n ing  rohked trem o lod  andsid 
ju h tku ju n d i tähenduse kord ühele, kord 
teisele elemendile.

Aaro Pertmanni (1 9 7 0 ) “ Dobrõje lju d i” 
saksofonile (Virgo Veidi), tšellole (Pärt Tar
vas) ja  k laverile  (Mati Mikalai) jä ttis  
võrdlem isi akadeem ilise ja  am orfse ü ldm u l
je: kohati esines küll quasi-rom antilis i heike 
n ing ehk m õni ootam atu m odulatsioongi, 
kuid puudus see “ m isk i” , m is hoiab loo kom 
posits iooni tege liku lt koos. Mart Siimeri 
“ Exaltabo” flöödile (Monika Mattiesen) ja 
saksofonile (Heii Reimann) ideeks on ühest 
helikeskm est arenema hakkava lineaarsuse 
m itm esuguste  kõ lavä rv ide  ja  a rtik u la t- 
sioonivõtetega m odelleerim ine -  kasutades 
nii ü lepuhum isi, trem olote vahetam isi ja 
fru lla tosld . Värv tundusk i olevat siin korraga 
nii eesmärk, pühitsus kui ab inõu.

Mam m utpäev ja mammutkontsert
Laupäev (27 . III) oli festiva lil tõeline m am 
mutpäev: kolm kontserti Tallinnas (Aare- 
Paul Lattiku o re liko n tse rt to o m k iriku s , 
“ M am m utkontsert” M atkam ajas ja  elektron
m uusika kontsert Estonia talveaias) ning 
neljas veel Pärnus (N õm m e Linnaorkester 
Hendrik Vestm anni juhatusel).

“ M am m utkontserd i” tug iinstrum end iks oli 
kitarr -  nii soo lopillina kui m itm esugustes 
kam m erkoosseisudes ja  kom b ina ts ioon is  
//Ve-elektroonikaga. Peaaegu ne lja tunn ine  
kontsert, m is lõppes Kuldar Singi ulatusliku 
vokaaltsükliga "Aastaajad” (1 9 9 1 ) Leili Tam- 
meli, Tiit Petersoni (k itarr), Tauno Saviaugu 
(flööt), Cornelia Lootsmani (harf) ja Aare 
Tammesalu (tšello) esituses, algas hoopis 
EMA kom positsioonitudengite helitöödega. 
Esimesena ilm usid publiku ette Lauri Jõeleht 
(1 9 7 4 , kitarr) ja Mirjam Tally (1 9 7 6 , live- 
e lek troon ika) n ing  kõlam a hakkas Tally 
“ Fragment” kitarrile  ja  //Ve-elektroonikale. 
See o li hõredate, nagu oo tusse isund is

kõlade suure kajaga elektroonilise lt ruum is- 
tatud fan taasiap ilt -  kõlam aastik, m illes oli 
n ii poeetilist nägem ust kui täm brifantaasia t 
(k ita rri flazo le ttide  värv id ). Jätkas Lauri 
Jõeleht kitarril oma m in iatuuriga “ Hetkesse 
süüvides” , m is oli sam uti fragmentaarne 
ning hõreda k ita rritaktuuriga . Kairi Kose 
(1 9 7 6 ) “ M eenutus” k itarrile (Lauri Jõeleht) 
ja m akilind ile  algas käo kukkum ise ning su
viste loodushäältega. Sellel helifoonil maalis 
Jõeleht akvarelsetes toonides ning pasto- 
raalsetes in to na ts ioo n id es  kõ la-(kü la-? ) 
m aastiku, m illesse põ im usid nii huvitavad 
harm ooniapöörded kui tem peram entsed akt
send id . Kägu aga m uudku i kukkus ja 
kukkus... Juhana Riskala (1 9 7 5 , Soome, 
EMA kom posits ioon iü liõp ilane) teost “ Püüd” 
k itarrile (L. Jõeleht) võib vaadelda kui m õt
tem änge, m illes on kü lla lt o lu line roll ka 
peenelt iroonilisel m om endil. Põhikarakter 
oli siiski heakõlalise lt lüüriline.

Lepo Sumera kam m ertsükkel “O da liskid” 
(ne ljast osast kolm  esiettekandes) kõlas 
Janika Lentsiuse (flöö t), Heiki Mätliku 
(kitarr) n ing Henry-David Varema (tšello) esi
tuses. Neli hetääri n ing neli karakterit -  
Sumera nägemuses kü llap ettearvam atud ja 
salakavaladki nagu naised ikka (idam aised 
eriti!). "Tantsiv odalisk” rabas kuula jaid kohe 
ehm atava energiaga, teisenes siis lüürilisse 
ning tantsu lisse kõlasfääri (ikkagi tan ts iv ' 
haarem ina ine). Tšello ja flöödi oktavites 
m eloodia joonises võis siin kuulda ka asjako
haselt idam aised intonatsioone. See-eest 
"Laulev oda lisk” tug ines kolme pilli unisoo
nis m onood ia le , selles kantileensuses 
varieerus suurel määral dünaam ika ning 
täm bra a lsus  (tše llo  jla z o le tid ). “ N ukker 
o d a lis k ” kangastus kuu la ja te le  m o tiiv i-  
katkestuste  oo tusse isund ites , nä idates 
katkestust (pausi) kui kom pos its ioon ilis t 
ko n s tru k ts ioo n ie le m en ti. N e ist na istege
lastest viim ane, “Vaikiv odalisk” (1 9 9 7 ), on 
k irjutatud sooloflöödile. Sellest sai Janika 
Lentsiuse virtuoosne ja artis tlik  etteaste: 
tehnilis te mänguvõtete m itm ekesisus ja pilli 
äärm iste registrivärvide huvitav kasutam ine 
andsid tõelise kontserdielam use.

Ester Mägi oli “ M am m utkontserd il” esin
datud m am m u tliku lt -  nelja teosega (või 
kuuega, kui rom ansid ja laulud eraldi võtta). 
Neist “ Kaks rom anssi” , “ M aarjasõnaja lg” ja 
“ Kaks lau lu ” kõlasid Kaia Urbi ettekandes: 
solist m aalis lauludest kord hingestatum aid, 
kord dram aatilisem aid vokaalseid akvarelle 
(saatekoosseis Heiki M ätlik , Henry-David 
Varema ja  Urmas Vulp v iiu lil varieerus 
olenevalt teosest). Rene Eespere esiettekan- 
deline Trio v iiu lile  (Vulp), k itarrile (M ätlik) ja 
tšellole (Varema) on tugevalt fragm enteeritud

vorm iga teos. Siin on segmentset arendus- 
loogikat, vastandatakse in tona ts ioon ilise lt 
sarnaseid (m itte erinevaid!) elemente. See 
prin ts iip  oli kunagi ise loom ulik ka Erkki-Sven 
Tüüri loom ingule. Trios võis muuseas kuulda 
Eesperele ebatüüpilise lt palju dissonantse. 
Võib öelda, et üldine vorm im osaiiksus hoidis 
siiski kogu aeg pinget üleval n ing oli seeläbi 
teose m uusikalise dram aturgia aluseks.

Kontserdi teise poole sisustasid Tiit Peter
son (kitarr) ja Tauno Saviauk (flööt) kuue 
helilooja sama arvu teostega, neist kaks esi
e ttekandes. Kõigepea lt Jaan Räätsa 
paradoksleva pealkirjaga “ Pealkirjata pala nr. 
1” , väga selge vormikeelega teos. Siin oli 
kuulda kitarri artikulatsiooniks! trikke ning 
kord kvadraatsust rõhutavat, siis sellest 
vä ljuva t ostinaatset saatefaktuuri. Urmas 
Sisaski “ Hale Bopp’i komeet” on omapärase 
m õttekäiguga lugu, kus esimesed seitse 
m in u tit ei juh tu  muusikas peale re-m i-fa  
noodi kom binatsiooni suurt m idagi. Kuid siis 
jõud is  “ he likom eedi” teekond m aiste kuu la
ja te vaatevälja ning moduleerus e-m o llis t a- 
m olli, om andades samas ka hispaania liku 
rü tm im ustri. Lõpus jä i sugestiivsetes kor- 
dustes hõ ljum a üks habras m otiiv  nagu kos
m iline  to lm  tähtede vahel.

Lõpp(hea)kontsert
Festivali lõppkontserdil Mustpeade Majas 
(28 . III) kõlasid Nõmme Linnaorkestri ning 
segakooride Ad Libitum ja Endla esituses 
Hendrik Vestmanni dirigeerim isel vaid esiet
tekanded. See käib ka Raimo Kangro “ Dis- 
play III -  A. V ivaldi portree” kohta, sest 
autori k innitusel pole seda varem Eestis esi
tatud. V ivald i m uusikaportree neoklassitsist
liku lt motoorsed keelp illiorkestri kooskõlad 
viis id korraks mõttele, et see võiks sama 
hästi olla ka Jaan Räätsa portree -  rü tm iline 
aktiivsus väljendus siin ühtlases pulseerim i- 
ses (Vivaldi ei arm astunud ju  sünkoope). 
Väga huvitav teos m itm ekülgselt v iim istle tud 
ja pingestatud ettekandes. N ing edasi, Gen
nadi Tanieli K and lekon tsert “ C o llage” , 
esim ene Eestis, solistiks Kristi Mühling. 
Huvitava idee ja arendusega teos, kus kuulis 
nii im pressionistlikku koloriiti kui süvenenult 
d ra m aa tilise ks  tõm buva id  in tona ts ioone . 
Orkestris m uidugi, sest sellistes episoodides 
pidi kannel võim endusele vaatamata jääm a 
pigem kõrvaltvaatajaks ja värvingulisajaks. 
M uusika lis t m aterjali oli Kandlekontserdis 
rohkesti -  folkloorsetest in tonatsioonidest 
barokse stilisats ioonin i. Võibolla oligi see 
põhjuseks, et finaalis hakkas senine pea
aegu la itm atu arenguloogika pisut takerdu
ma “ e i- te a -ku h u -e d a s i” küsim uses. Aga 
ootam atu lt värske ja värvikas teos igal juhu l. 
Aare Kruusimäe teose “ Psalm 5 0 ” kahele 
so lis tile  (Aile Asszonyi ja  Uku Joller), 
segakoorile ja  orkestrile koloriit oli respighi- 
likus mõttes im pressionistlik. M õlema solisti 
lüüriline  m eloodiakujundus joon istus kõige 
selgem alt välja teose keskmises faasis. Kui 
alguses oli tegem ist rõhutatu lt hom ofoonilise 
orkestri- ja koorifaktuuriga, siis teose lõpus 
m uutusid  po lü fooniliseks m õlemad.

Festivali v iim ase loona kõlas Timo Steineri 
(1 9 7 6 ) “ fuugam ust” (tekst I. H irv) kahele 
solistile  (Asszonyi, Joller), segakoorile ja 
orkestrile. Tem aatilist m aterjali on teoses 
palju, sam uti erinevaid faktuurilahendusi ja 
poee tilise  teksti es itusv iise  (a cappe lla  
lau lust retsiteerim iseni). Kuid om eti hoiab 
kõ ike koos vää ram atu  arenguloog ikaga 
m uusika line dram aturgia, mis saab lausa 
plahvatusliku jõu carl-o rffiliku lt eksalteeritud 
ku lm ina ts ioon is “ Surm on p u h ta im ...” . Võib 
öe lda, et ka pub liku  vastuvõtt lähenes 
eksalteeritusele.

Lõppkontsert hea -  lõpp hea, kõik hea. 
Kui kõik hea -  siis ka festival hea.

Igor Garšnek
Urmas Sisask, Jaan Rääts, Lepo Sumera, Raimo Kangro, Erkki-Sven Tüür,
Eino Tamberg ja Peeter Vähi Mustpeade Majas. t e e t  m a l s r o o s



Kui laps on hakanud lugema
6. aprillil kogunes Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuses 
lastekirjanduse ümarlaud arutarnaks omamaise lastekirjan
duse käekäiku. Välja oli pandud kõik 29 eelmisel aastal 
ilmunud lasteraamatut, mille seas äratasid tähelepanu kolm 
“Kalevipoega” . Esimene -  kõige suurem ja esinduslikum -  
oli ilmunud kirjastuselt Tiritamm, Fr. R. Kreutzwaldi järgi 
jutustanud Eno Raud, illustreerinud Jaan Tammsaar. Teise 
oli kirjastanud Athena, jutustanud Villem Ridala, Heldur 
Laretei illustratsioonid laenatud 1976. a. ilmunud Eno Raua 
“Kalevipoja” III trükist. Kolmas, AS Mixi Inge Kenni kujun
datud, väljaanne oli teksti laenanud samast raamatust, tea
vitamata isegi autorit.

Võiks arvata, et rahvas, kellele on kombeks avaldada kolm 
“ Kalevipoega” korraga, on lastekirjanduse osas õige heal jä r
je l, paraku on praegu aga raam atut äm b likust raskem leida 
kui äm blikm ehest. Viive Noor kõneles m ure liku lt trük ikva li
teedi katastroofilisest langusest. Lasteraamatute illustreeri
m ine pidavat olema kunstiliik , mis toetab erakapitali, nii ei 
toetata seda põhim õtteliselt. Juba on kunstiü likoo lis kao
tatud raam atuillustratsiooni erialagi, asendatud arvutiõppe
ga. Juba tunn istab Eesti üks tipp illustraa to re idk i, et ta pole 
piisavalt varakas, et tegelda raamatute illustreerim isega. Ja 
nii antaksegi raam atuid illustreerida tuttava tuttavale, kes on 
nõus tegema ilma rahata. Eesti raam atukunstnikud aga 
tegelevad m uude asjadega. Kas tõesti ei huvita lasteraamatu 
saatus m itte kedagi?

Reet Krusten leidis, et asi on riigi suhtum ises lapsesse, 
lastekultuuri üldse. Kuni on väärtustatud ind iv idua lis tlik  tar
bim ine, valitseb elitaarne kapseldumus. Kasvatav, õpetav 
element, m is aastasadu ennekõike lastekirjanduses omal 
kohal on olnud, ei sobi korraga enam tänapäeva. Lastekir
jandus oleks nagu alaväärne k irjandus liik  -  hinnangud ning 
vastukajad puuduvad täiesti, tõ lkekirjandus m õjutab juba 
om am aist k irjandust. Mall Jõgi meenutas kunagisi lastekir
janduse aastaülevaateid Loomingus, mis tu leks kindlasti 
taastada. See annaks võim aluse ka noortele lastekirjanikele 
tagasisidemeks, mis Lüli Remmeli sõnul on äärm iselt vaja
lik. Tundmatuna kirjandusse tu lla ei ole kerge, m itte igaühel 
pole piisavalt enesekindlust. Selles mõttes oli “Valge raa
m atu” projekt väga tänuväärne ettevõtm ine.

Tundub tõesti, et praegu puudub Eestis esiteks väljaanne, 
m is põhja liku lt ilm uvaid raamatuid tutvustaks -  Lätis näiteks

Kirjandus

on see kirjastajate ühisväljaandena olemas, sisaldades lisaks 
tutvustustele ka arvustusi, in tervjuusid ja po leem ikat - ,  
teiseks puudub lastekirjanduse puhul peale sisulise analüüsi 
ka igasugune kontroll ilm uvate raamatute üle. Skeptiline 
optim ist Leelo Tungal nimetas seda ebaküdooniaam eerik- 
laste kum m ardam ist kn iksm ariihen likuks suhtum iseks. Õieti 
on lastekirjandusega nagu põllum ajandusega -  riigi dotat
sioonita sureb ta lih tsa lt välja.

Krista Kaer kõneles kirjastuse kogemusest. O m am aine 
lastekirjandus ei suuda tõlkekirjandusega konkureerida, 
kuna viim ase avaldam ine on palju odavam. Näiteks Eno 
Raua -  Piret Raua raamatu “ Kala kõnnib ja la ” om ahind oleks 
olnud 191 krooni, ometi läks teos m üüki hu lg ih innaga 60  
krooni. Keskmiselt pool lastekirjandusest läheb kohe kah ju
misse, juba sellepärast, et tiraazid kahanevad koos laste 
arvuga. Andres Jaaksoo väitel on autorihonorar, illustra t
sioonid ja m akett kokku võrdne trükiku ludega, mis üha kas
vavad -  kokku kulub ühe raamatu väljaandm iseks üle 
paarisaja tuhande krooni, nii et K ultuurkapita li eraldatud 
küm m e tuha t jääb pahatihti vaid piisaks meres, nagu “ Kale
v ipo ja” puhul.

Omaette probleem on kirjanduse puudum ine üle küm ne 
aasta vanustele lastele. Trükitähtedest väljakasvanud lugejal 
ei olegi m uud valida kui anekdootide, kergemate k rim inu l
lide ja arm astusrom aanide vahel. Arendavat, harivat ja fan
taasiaküllast kirjandust sellele vanusele on vajaka nii om a
keelse kui tõ lkekirjanduse vallas. Kaks labürin traam atut -  
T iritam m es välja antud Steve Jacksoni se ik lus lik  “ Kaose 
kants” ja Hum as kirjastatud m ütoloogiaaineline “Jum al Her- 
mese labü rin t” ei ole näiteks väärilis t tähelepanu pälvinud, 
ometi on tegu uudse vorm iga raamatutega, m is võiksid arvu
tim ängudega harjunud teism elisi raamatu juu rde  tagasi 
meelitada.

Tõlkekirjanduse puhul pälvis teravat k riitika t keeleline 
tase, m istõttu paljud vanem ad on sunnitud raamatu ette
lugemise asemel raam atut käigupealt üm ber ju tustam a. Kui 
laps aga tähed selgeks saab, tahab ta ikkagi, et loetaks nii, 
nagu kirjas on. M itm ed praegu ilm uvad lasteraamatud tu n 
duvad aga olevat m õeldud vaeglugejatele. Ehk Krista Kaera 
sõnul: kui easy võib üks reading  lõpuks olla?

O lukorra parandam iseks a ru ta ti m itm e id  võ im a likke  
lahendusi, nagu lastekirjanduse sih tkapita li loom ine, kirjas-

1999. a. rahvusvahelise lasteraamatupäeva juhtmõte 
oli "Raamat -  mu arm!” , plakati autor on hispaania 
maalikunstnik ning illustraator Javier Serrano.

tajate m aksukoorm use vähendam ine, raam atukogudele raa
m atute ostm iseks jaotatavate sum m ade suurendam ine, 
lastekirjanduse konkursid ja sihtotstarbelised korjandused. 
Kui laps on hakanud lugema, kas ei loe siis see, mida ta 
loeb?

Riigikogu ku ltuurinõukogu esimees Mart Meri, kes ei 
saanud küll üm arlauast osa võtta, väljendas Eesti Lastekir
janduse Teabekeskuse direktrissi Anne Rände sõnul ürituse
le sooja poolehoidu ja lubas ootama jääda konkreetseid 
ettepanekuid, mis peatselt peaksidki avalikkuse ette jõudm a.

D oris K areva
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Tänase õhtu külaliseks on Tartus mõnevõrra 
haruldane lind, Guntars Godinš, kelle nimi 
on hiljaaegu avalikkuse ees õige palju 
hõljunud seoses kirjanduse aastapreemiaga 
Via Estica, mis anti viie eesti luuletaja 
tõlkimise eest läti keelde. Tegelikult on tee 
nende raamatuteni olnud õige pikk, oma 
veerand sajandit. Nii palju kui mulle teada, 
on see alanud kusagilt ViesTte linnast, köögi
laua tagant Debora Vaarandi luulekogu najal 
eesti keelt õppides. Kas sa tahad midagi 
täpsemat öelda selle alguse kohta?
Kõik algas juhus liku lt. Ma ei elanud Riias, 
vaid ViesTtes, see on väikelinn . Ma ei tea, 
m iks, aga m ul tekkis huvi eesti keele vastu. 
Ma mõtlesin, et see on väga m usikaalne 
keel. Ja m ul oli tõesti a inu lt Vaarandi luu le
raam at ja eesti-vene sõnaraamat. Tartu on 
m inu jaoks ka huvitav linn. Esimene eesti 
autor, keda ma tõ lk is in  läti keelde, oli Jaan 
Kaplinski. H iljem  õppisin ära soome keele ja 
pärast “ laulvat revolutsiooni” olen rohkem 
tõ lk inud soome keelest. Kuid jä lle  nagu saa
tus -  sattusin ju hu s liku lt Eestisse ja hak
kasin uuesti eesti keelt õppim a, ka eesti kee
lest tõ lk im a. M uidugi, on raske täpselt vas
tata, m iks ma hakkasin eesti keelt õppim a. 
Kunagi tundsin ka suurt huvi indoneesia 
keele vastu, too jä i kahjuks sinnapaika.
See on selge, et suurte keelte esindajad 
kunagi ei küsi, miks keegi on õppinud sel
geks inglise või saksa või prantsuse keele, 
selline küsimus tuleb pähe ainult väikerah
vastele. Mulle teadaolevatel andmetel oled 
sa tõlkinud peaaegu kõiki eesti autoreid, 
väga üksikute eranditega, kes lihtsalt ei ole 
sulle silma jäänud. Selles mõttes on minu ja 
ma usun, et teistegi jaoks huvitav see koge
mus või järeldus, mis tekib eesti keelega, 
eesti luulega tegeldes, alates rahvaluulest ja 
lõpetades kõige nooremate autoritega. Mis 
on su tähelepanekud, mis on see, mida me 
ise ei oska võibolla näha?
Ma arvan, tõ lk im ine  on arusaam ine. A lus
taksin siis rahvaluulest. Ma olen selle vastu 
huvi tundnud m itte a inu lt kui luule vastu, 
vaid ka kui mütoloogia vastu, sam uti selle 
vastu, m is on sarnast soome-ugri ja läti rah
valuules. Selgub, et väga paljud asjad on 
neis sarnased. Kunagi ma uurisin väga pikka 
aega soome rahvaluulet. Kui tõ lk is in  läti 
keelde “ Kanteletari” , juurd lesin  kogu aeg, et 
kuidas ma saan seda läti keelde panna nii, 
et rütm  jääks samaks ning et jääks alles ka 
kõik need alliteratsioonid ja assonantsid. 
Selle raamatu tõ lk im ine  oli m inu jaoks nagu 
ülikoo l. Rahvaluule tõ lk im ine  ei ole prakti
liselt üldse võ im alik. Kuid see proovim ine oli 
fan tastiline kool. Umbes samal ajal tõ lk is in  
ka eesti rahvaluulet.
Kas see, mis on oluline rahvaluule tõlki
misel, kehtib ka kõige muu tõlkimisel? Või 
on sel mingid erinevad kriteeriumid?
Rahvaluulel on esiteks väga tugev struktuur. 
Sellepärast ma respekteerin seal kõiki ele
mente, m itte a inu lt sõnu. Seepärast olen 
uurinud ka rahvalaulu v iis i, sest v iis  on 
esimene raam ja alles teiseks on sõnad. Ilma 
viis ita ei ole rahvaluulet üldse võ im a lik  tõ lk i
da. Ma uurisin , kuidas on läti keelde varem 
tõ lg itud “ Kalevipoega” ja “ Kalevalat” . Seda 
on tehtud igavalt, sealt on kadunud soome- 
ugri rahvaluulele ise loom ulik rütm i ja arüt
mia koosesinem ine. Läti rahvaluule on na
tuke teistsugune, see ei ole nii p ikk ning seal 
on a inu lt nelikread, nii et see m eenutab na
tuke pantun it, natuke haikut. Läti luules on 
m õtlem ine d is ts ip lineeritum . Eesti ja soome 
rahvaluulel on te ine struktuur, kuna m õel
dakse te isiti. Kui lätlane saab öelda kõik ühe 
suure sündm use kohta ära nelja reaga, siis 
eestlased ja soomlased räägivad sellest pike
malt.
Miks on eesti ja läti rahvaluule nii erinevad,

kui arengulugu on ometi võrdlemisi sarnane? 
Kas see põhjus tuleneb keelest? Miks läti 
rahvaluule suudab väljenduda sellises kok
kusurutud vormis, mis ei ole omane ei eesti 
ega soome rahvaluulele? Miks näiteks eesti 
ja soome, aga paljudes teisteski keeltes 
erootiline rahvaluule, mis on väga iseloomu
lik läti rahvaluulele?
Seda on väga raske öelda. M õtlen praegu 
Veijo Mere sõnaraamatu peale, kus ta näitas, 
m is sõnad kust on tu lnud . Näiteks väga 
palju sõnu on tu lnud  soome keelde kuskilt 
Baltim aadelt. Aga kogu fo lk loristika on m õis
ta tam ine. Ei ole võ im a lik  öelda, m iks läti 
n ing teiselt poolt eesti ja soome rahvaluule 
vahel on nii suured erinevused. Võibolla on 
põhjuseks mentaliteet, võibolla keel, võ ibo l
la a ja lugu . Aga sageli on ka te is tp id i, 
näiteks, kui ma kunagi uurisin Indoneesia ja 
M alaisia rahvaluulet, siis nägin, et selle vorm 
on väga lähedane läti rahvaluulele, seal 
kasutatakse sam uti nelikvärssi. Kuid kus on 
Läti ja kus on Indoneesia? Ma arvan, et siin 
on lih tsa lt juhusel ka väga suur osa. Samas 
on jä lle  soome-ugri ja läti m ütoloogias väga 
palju sarnast. Näiteks soome rahvaluules on 
haug m üütiline  olevus -  tem ast on sündinud 
kogu m aailm . Läti rahvaluules on sama osa 
kanda m aol, kes ja hva ta b  keset merd 
veskik iv il jahu. Veskikivi on läti mütoloogias 
püha kivi.
Aga m is puutub erootilisse rahvaluulesse, 
siis on mul tõepoolest sellega oma kogemus. 
Kunagi nõukogude ajal töötasin Läti Raadios 
ja koostasin sellest ühe saate. D iktor teatas: 
oma lem m ikrahvalaulud on valinud Guntars 
Godinš. Ja siis hakkas saabum a nördinud 
lugejate kirju, eriti õpetajatelt: teie võite ju  
n iim oodi rääkida, aga läti rahvas ei võta sel
liseid sõnu suu sissegi. Tegelikult n im eta
takse läti rahvalau ludes tõepoolest asju 
nende õigete nim edega, ei ole m ingeid 
eufem ism e. Küll on aga oma huumor, iroo
nia ja filosoofia.
Kas sa kommenteeriksid oma kõige viimast 
tööd ning jutustaksid ühtlasi ka Kaplinskist. 
Ma tean, et Kaplinski raamat on sul valmis 
ja ootab ainult ilmumist. Ja võibolla ka nen
dest autoritest, kes ei ole sellesse valikusse 
mahtunud, aga kellega sa oled tegelnud just 
viimastel aegadel.
Ma olen väga palju tõ lk inud , kuid praktilised 
võim alused luuleraam atuid välja anda on 
olnud Lätis m inim aalsed. Lätis ei olnud 
varem ka ku ltuurkapita li, praegu juba on. 
See Jaan Kaplinski luuleraam at on va lik  
peaaegu kõigist kogudest. Varasematel aas
tatel on väga palju luule tusi ilm unud Läti 
ajalehtedes, ajakirjades, antoloogiates. Tema 
vastu oli Lätis ja ka m ujal väga suur huvi, 
võibolla suurem gi kui Eestis. See raam at sai 
va lm is kaheksa aastat tagasi ja ma loodan, 
et lõpuks ilm ub veel sel aastal.
M inu v iim ane töö eesti keelest olid need viis 
raam atut -  korraga nagu v iis ikud. Kunagi 
ma tegin soome luule antoloogia, kus olid 
S aarikoski, M anner, M e lle ri, K irs tinä ja 
Haavikko. Aga te ist antoloogiat ma ei tah t
nud teha. Anto loogia l on üks eessõna, 
natuke in fo t ja siis tu leb um bes 3 0  -  4 0  
luuletust. Raske öelda, kas selline antoloogia 
annab luuletajatest alati õige pild i. Eestis 
o lid  ju ba  olem as luu lekasse tid . N a tuke 
nende eeskujul tegin ka viis  eraldi luuleraa
m atut. Igale raamatule on eesti k riitik  või 
luuletaja k irjutanud eessõna. Nüüd on võ i
m alik  osta kas viis raam atut korraga või a i
nu lt selle autori raamat, kes meeldib. 
M illised autorid siin siis on. Esimene on 
A rtu r Alliksaar. Tema on m ulle juba am m u 
väga m eeldinud. Arvan, et A lliksaart ei ole 
võ im a lik  tõ lkida. Seepärast ma ei saa öelda, 
et ma olen tõ lk inud A lliksaart, võibolla ma 
saan öelda, et ma olen interpreteerinud A llik 

saart. Läti luules ei ole kedagi, keda A llik- 
saarega kõrvutada. Kui ehk a inu lt meie le
gendaarne luuletaja A leksandrs Oaks. Kuigi 
A lliksaart on võ im atu tõ lk ida , tahtsin siiski 
proovida, et lätlastele a im u anda, m illine  on 
A lliksaare luule stiil, struktuur, kuidas m õju
vad need rohked a lliteratsioonid ja asso
nantsid, m ida läti luules esineb suhteliselt 
vähe.
Alliksaare tõlge ei ole nagu üldse tradit
siooniline läti keel. Tähendab, niisugune 
kõlalisus ei ole läti keelele iseloomulik. See 
on nagu uus keelevõimaius, mis on loodud 
just läbi Alliksaare tõlkimise.
Jah, sellist trad its iooni ei ole läti luules 
abso luu tse lt. A llite ra ts io o n i on natuke 
esinenud rahvaluules, aga m itte läti luules. 
Kuid tu leb välja, et A lliksaar m eeldib lät
lastele väga. Varem ei o lnud tem alt m idagi 
läti keelde tõ lg itud . Ma arvan, et see ongi 
huvitav, kui tu leb m idagi sellist, m ida varem 
pole olnud.
See ongi ju luule tõlkimise mõte. Et tuua

keelde sisse neid mõtlemise ja väljenduse 
võimalusi, mis selles keeles enne puudusid.
Teine autor on Hando Runnel. Handot olen 
ka juba am m u tõ lk inud . Tema vastu on Lätis 
sam uti suurt huvi tun tud ja ka teda ei ole 
kerge tõ lk ida. Runneli luulekeel ei ole tava
line ilukirjanduse keel, pigem on see kõne- 9 
keel. Samas on tal keeruline luule struktuur, 
sest see on riim iline  luule. Riim  ei ole läti 
luules m ingi võõras element, nagu näiteks 
soome või rootsi luules. Praegu kirjutavad 
peaaegu kõik vabavärssi. Aga m inu meelest 
see riim ilise luule traditsioon paha ei olnud.
See on nagu tõlke kullaproov -  kui kuulaja 
luuletuse ka talle tundmatus keeles ära tun
neb. Iga autori, iga teksti puhul tuleb erista
da põhilist, ainuomast, paratamatut ja seda, 
mis on juhuslik, suvaline. Tõlkimine on sel
les mõttes nagu maja ümberehitamine — 
mõne seina või sõna võib vabalt maha 
lõhkuda, aga teist ei tohi puudutadagi, •
muidu langeb kõik kokku.
M inu meelest on kõik o lu line -  vorm , in to
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natsioon, riim id. Ja tõ lk ija l on a inu lt üks võ i
m alus -  kui luuletust ei ole võ im alik  tõ lkida, 
siis ta lih tsalt ei tee seda. Näiteks väga 
paljud prantsuse keelest tõlg itud luuletused 
on nagu reaalused, sest vorm on peaaegu 
hävinud. Lätis, ma mäletan, olid kunagi 
tõ lkesem inarid, seal leiti tihtipeale, et kõige 
tähtsam  on edasi anda luuletuse sisu.
Aga mis on sisu?
Just nim elt. See on keeruline küsim us. Kuid 
m inu jaoks ka väga põnev -  ma kas saan 
tõ lg itud või ei. Eksisteerib, tõsi, üks väga 
olu line asi -  see on keele saatus. Vahel 
langevad kahes keeles mõned asjad kokku, 
kas s ilb i- või kõlaküsim us, vorm või riim  -  ja 
tõlge on võ im alik. Aga sedasama luuletust ei 
ole võibolla võ im alik  tõlkida mõnda teise 
keelde. Näiteks ma lugesin Runneli luule 
tõ lke id soome keelde -  jah, kõik on õige, 
kuid kõla, jus t see on kadunud. Ma arvan, 
luule fastsineerib ennekõike kõlaga. Kui see 
puudub, siis ma arvan, puudub kõik. 
Kolmandas raamatus on Tõnu Õnnepalu 
luuletused. M iks ma võtsin tema luule? 
Kunagi ma tõ lkisin läti keelde tema “ Piiri
riig i” . Ka Lätis kirjutati selle raamatu kohta 
väga palju retsensioone ja artik leid ning oli 
palju diskussioone. Pärast romaani ilm um ist 
tundsin  huvi ka tema luule vastu ja “ M õõt” 
meeldis m ulle.
Neljas autor on Paul-Eerik Rummo. P.-E. 
Rum m o esimene luuleraam at ilm us Lätis 
juba 20  aastat tagasi. Selle tõ lkis Laimonis 
Kamara, in im ene, kes õppis Tartu ülikoolis. 
Ta on väga palju tõ lk inud, heal tasemel tõ l
kinud. Mäletan Paul-Eerik Rummo mõju 
Lätis -  näiteks Maris Caklaisi ja Klävs Els- 
beigsi luules. See on siis teine P.-E. Rummo 
luuleraam at läti keeles. Siin on nii uuemaid 
kui vanem aid luuletusi, aga neist, mis juba 
tõlg itud, ma ühtegi ei võtnud.
Viim ane luuleraam at on Doris Kareva luule
raamat. Muide, m itu tema luuletust ei olei 
veel eesti keeles ilm unud, need on praegu 
a in u lt lä ti keeles o lem as. Dorise luule 
tõ lk im ine oli m inu jaoks sama raske kui 
Alliksaare tõ lk im ine  -  seegi on kõlaluule, 
m uusika. Aga juba teistsugune. 
Põhimõtteliselt ei ole teises keeles teksti, 
mida sa ei suudaks jäljendada või mille 
tõlkimine käiks sulle üle jõu. Osaliselt tuleb 
see sellest, et oled nii muusik kui luuletaja, 
nii filoloog kui filosoof -  ühesõnaga profes
sionaal, kes valdab vabalt erinevaid vorme, 
nagu nähtub ka su enda luulest. Võibolla 
loed midagi ette.
Kunagi uurisin saaremütoloogiat. Ikka on 
üllatav, kuidas kahes keeles on sarnased 
sõnatüved, kuigi inimesed omavahel kohtu
nud ei ole. See nagu tõendaks, et m ütoloogi
line m õtlem ine eksisteerib ka sõltum atult. 
Inim ene on p iiritu  -  see ongi saarefilosoofia. 
Luuletus "Saar. Vallu ta jad” on avaluuletus 
saareteemalisest tsüklist. “ E m aururu a vau” 
on Tahiti hüm n, m ida saarele lähenejad 
pidid laulm a, et neid valluta jateks ei peetaks 
ja nooltega maha ei notitaks.

E m aururu a vau -  kuskil Ta h itil või Fatu- 
Hival uhuvad karis id õndsad unenäod. Orud  
on tu lv il rahu . Voolab kee l nagu p ilv  
aeglaselt, p idu liku lt. Käris te t kärestikega  
tu leb tuul, uhub  unest kiv ijum ala silmad, 
kus na ja l peenike bam bus pääsem ist otsib, 
m ida pa luvad  p ilgud  on to rk inud  otsekui 
nooled. Sõna-sõnalt kordavad ka ljud  me  
hääli. M isk i e i lähe siin kadum a, vaengi urus 
koos sisalikega põigeldes otsib teed, ku id  
tee viib vaid taevasse -  see Linnutee. Kuu, 
nõ jakil pehm e il padju l, ei jõua  end ajada  
üles. Istub nõid, elustab igatsusi ja  m inu  
sõrm ed vee all otsivad laevu või luu le tus i 
kuskil TahitiI või Fatu-Hival. Tuleb torm. 
Tuleb ja  tõukab üm b er ku ju tluspeeglid ,

m ida en t elan kesk kilde. Vähem alt selle 
unenäo pritsm etes. L innud on õpetanud -  
vaata m inem a, lilled  on õpetanud -  lõhna  
m inem a. Vool pa iskab ja lu s t ja nu sed  päe
vad ja  kaasa nad  viib oma turjal. Tuleb torm. 
Tuleb, toob randa le ivapuu ja  kauge keele 
lõhna. Ja kevad pu rje ta b  saare poole, 
lauldes: e m aururu a vau, e m aururu a vau.

Järgm ine luu le tus on pühendatud Kurt 
Fridriksonile, väga huvitavale Läti kunst
nikule, kes kuulus Prantsuse gruppi. See 
koondas 50. aastatel läti k irjanikke, kunst
nikke, tõ lk ija id  ja näitle jaid, keda huvitas 
prantsuse ku ltuur. M aija S ilm ale , väga 
andekas tõ lk ija , koostas prantsuse luule 
antoloogia, mis oli väga o lu line läti k irjan
dusele: kõik m odernism i klassikud -  Rim- 
baud, Blaise Cendrars, Apollina ire, Guillevic, 
Paul Eluard jt. Pärast istusid paljud neist 
vangilaagris. Fridrikson ei olnud m itte a inu lt 
kuns tn ik , vaid in im ene, keda huvitas id  
erinevad kultuurid. Ja tema p iltide l nägin 
esimest korda, kuidas elavad koos kunst ja 
luule -  see on nagu joone ja sõna dialoog.

M itte  m idag i ju  ei saa 
m aalida

saab vaid 
elada 
m aalis  
ja  im estada

ja  võib-olla nem ad  
seal
m aa li peal 
tegelikult 
m aalivad  
m eid

Kaks eelm ist luule tust on k irju ta tud väga 
am m u, nüüd m idagi värskemat.

Seda elu ei taha ma puudutada, 
või kui, siis vaid n ii nagu lu m i 
kevade kuum ade l rindadel, 
et sulaksin kohe  
ja  aeglaselt valguksin ära.
Et poleks m in d  olnud.

R indade l pungad  pakatasid.
Paljude pärast, 
küllap ka m inu.

Sinu luuletuskogu ilmumist Eestis ootavad 
paljud, kirjastus Huma on andnud aval
damiseks ka põhimõttelise nõusoleku. Kui 
Kultuurkapitalis jää liikuma hakkab, saab 
selle raamatu ehk kaante vahele.

Üles tähendanud

B e r it  S elberg  

D o ris  Kareva

EESTI KIRJANIKE LIIDU AJAKIRI

Märtsikuu Loomingu keskme moodustavad 
möödunud aasta kirjanduse kaks ülevaadet: 
mulluse luule võtab esmalt raamatupidaja- 
liku hoolega arvele ja paigutab seejärel uud- 
suse-originaalsuse skaalale Hasso Krull, 
proosaülevaate on koostanud Mihkel Num- 
mert.

Krulli ülevaate juha tab  sisse teoreetilisem 
osa, m ille le  järgneb kõigi 1 9 9 8 . aastal 
ilm unud 76  (!) luuleraam atu loetelu ja mee
tod ik in de l eritlus. Luulekogude hu lk  on 
ü llatavalt suur, vaatam ata sellele, et hõlmab 
ka tõ lked , ko rd us trük id , an to loog iad ja 
valikud. Teeksin küllap am m endavas loet
elus vaid ühe pisikese paranduse: luulevihu 
“ Päevapild id” autoriks pole m itte Aivar, vaid 
A ivi Pargi. Nummerti ülevaade ku ju tab 
endast kolm ikkõnet, m is on üsna kaval võte. 
Kui selle sissejuhatuses juba Loomingu ja 
vastavalt ka k irjandusülevaate parlamentaar
susest kõneldakse, siis olgu siin v ih ja tud, et 
se lline  käs itlusv iis  võ im a ld ab  teatava 
kentsakuseni arenenud dem okraatia ting i
mustes ka kehvadest teostest kõneldes po lii
tilis t korrektsust säilitada. Sellisel ju hu l ei 
saa ju  kellelegi ette heita, nagu oleks tema 
loom ing sündinud m itte “ analüütilise a ju ” , 
vaid “ postm odernistliku põrna intensiivse 
tegevuse tu lem usena” (vt. Loom ing, lk. 
4 6 8 ): aasta jooksul üles astunud autorid 
kantakse pa rlam end is  n im ep id i p roko l- 
lidesse ja solvum iseks ei toh iks põhjust olla 
kellelgi. Teguviis on ettevaatlik ja malbe, 
ilm a äärm uste ja  pärlvä ljendite ta . Krulli 
käsitlusele on omane esteetiline, N um m erti 
om ale parlamentaarne kultuur.

Värske Loomingu vaatlusest kõrvale ka llu 
tas m ind aga Heino Pühvli artikkel “ Kuidas 
eestlased riik i rajavad” . Eesti R iigiarh iiv i väl
jaandel ilm unud koguteosest “ Kaks algust" 
inspireeritud mõtiskluse järeldused eestlaste 
iibe tõstm ise osas m õjuvad tänapäeva kon
tekstis küll üsna seksistlikult, kuid jätkem  
rahvastikupoliitika ja suundugem  siit k irjan 
duse ajaloo juurde. Tänasest eesti k irjan
duskriitikast jääb sageli tõepoolest sam asu
gune m ulje, m ida eespool tsiteeritud sõna
dega õigustatu lt k irje ldab Udo Uibo oma 
Hellar Grabbi kriitikaraam atu arvustuses. On 
hea ja  intrigeeriv, kui arvustust tõestavad tu 
gev teooria ja lennukad paralleelid, kuid 
halb, kui k riitika t nõrgestab kirjandusloo 
p u u d u lik  tu n d m in e . V orm ispüs im iseks 
nõuab kirjanduslugu enesega pidevat tegele
m ist, süvenevat uurim ist ja lünkade tä itm ist. 
Ekskursid m inevikku, rööbitused m öödunud 
aegadega tohiksid n iis iis kohased olla ka 
siin.

Võtkem näiteks eelm ise iseseisvusperioodi 
t in g liku lt kaheksas aasta -  aasta 19 25 . M i
da me tollest mäletame, koolip ingis õppinud 
ja lugenud oleme? Olgu siin p ikem alt ts itee
ritud Eesti Kirjanduse Seltsi koosolekul Tar
tus 18. aprillil 1 9 26  peetud Eduard Hubeli 
ettekannet “ Eesti k irjandus 1 9 25 . aastal” :

Kes e i võtnud osa suu ril võitluse- ja  
vabanem ispäevil po litikast ja  sotsiaalsest 
võitlusest, kes e i reageerinud sellele n ii või 
te is iti! Kõik kodanikud, alates Vagla raua st, 
lõpetades k irjan ikkude ja  poeetidega, he it
s id  end  politikasse, kandideeris id  seadus
andlikesse kogudesse, kuu lu tas id  õigust ja  
õig lust! / — /  Siis aga algas kainenem ine, 
argipäevatöö, tagasikiskum ine, pe ttum ine :

Vaglarauad pöördusid  po litikast tagasi oma 
põ llu  ja  härgade juu rde , poeedid loobusid  
om a tr ib u u n i-ü le sa n d e is t. F laka ti a rve t 
pidam a, b ilanssi tegema, pe ttu m us i konsta
teerima, haavu lugem a ja  lohu tust otsima.

Kõige te ra va m a lt tu n d s id  p e ttu m u s t  
m u id u g i po ee d id -lü ü riku d , kes välis ilm a  
m õjudele üldse erksa lt reageerivad. (Eesti 
K irjandus 19 26 , nr. 5.)

Kõlab üsna tänapäevaselt, kui lugeda sa
mast ka Hubeli väidet, et radikaalide ja kon
servatiiv ide opositsioon on möödas ja k irjan 
duselu saavutanud teatava stabiilsuse. Sa
ma, m ida väidab N um m ert! Vastandid Kivi- 
s ildn ik  -  Runnel ja  Merilai -  Pühvel on va ik i
nud, m uist radikaalidest on s iirdunud copy- 
writehteks  ja m uis t loogikuiks, on tr ibuun i- 
ülesandeist loobunuid, arvepidajaid, küllap 
põ lluharim isse-m esilastep idam isse taandu- 
nuid ja pe ttunuidk i. Nagu m öödunud, nii ka 
1 9 25 . aastal andsid luules tooni klassikute 
ning Jaan Kärneri sõnutsi “elu lag ipunktist 
ü le jõudnud luu le ta ja te” kogum ikud -  tolla l 
Lydia Koidula “ Kogutud luule tused” ja K. E. 
Söödi “Aastate kajastus” . Henrik V isnapuu 
“ R ä n ik iv i” värss ide le  le iam e m u lluses t 
u u d is iuu le s t m õne para llee li ehk Kalev 
Kesküla “Vabariigi lauludest” .

Proosa-alal p iirdun m eenutam isega, et 
19 25 . aastal ilm usid  Fr. Tuglase “ Hingede 
rändam ine” , Peet Vallaku esimesed raam a
tud “ M ust rist” ja “ Epp Pillarbardi Punjaba 
potitehas” n ing M ait Metsanurga “Valge 
p ilv” , m ille  Hubel oma ettekandes de likaat
selt m ain im ata jä ttis . Läbi 19 26 . aasta 
Loomingu kolm e num bri järgnenud Jaan 
Kärneri ülevaate kohaselt oli aasta lõikus 
kokku 42  raam atut: 12 luule, 18 jutustava 
proosa ja  12 (!) nä itek irjan du se  ala lt. 
Pooltele neist ennustakse püsim ajääm ist. 
M is näitekirjandusse puutub, siis kes oleks
ki tänapäeval lugenud selliste autorite nagu 
Rudolf Reimani, Jaan Perdi või M ihkel A it- 
sami vähenõudlikke töid? On’s eesti draama 
kehvus tõepoolest ting itud  “tõu listest iseära
sustest” , nagu pakub Arno Raag artik lis  
“ Eesti nä itekirjandus 19 25 . aastal” (Eesti 
K irjandus 1 9 2 6 , nr. 3)?

1 9 98 . aastal on meil vähem alt võ im alik  
jaotada eesti nä itekirjandus M adis Kõivuks 
ja m itte-Kõivuks, nagu nentis h ilju tise l Eesti 
K irjanduse Seltsi koosolekul Tartus Ivar 
Põllu, keskendudes oma ettekandes jus t 
teisele poolele. See annab lootust, täpselt 
nagu Loom ingu aasta-ülevaadetele m itte 
niivõrd konkurentsi, kui a lternatiiv i pakku
vad EKSi ülevaated, mis m õningase retro
spektiivse distantsiga jä rjek ind la lt ilm uvad 
seltsi aastaraamatuis.

M uidugi kihutab aeg aastatuhande lõpul 
k iirem in i ja uus proosakirjandus on endast 
juba m itm e-setm e aasta jooksul m ärku and
nud Tode-Õnnepalu, Peeter Sauteri ja nüüd 
vahest ka Kaur Kenderi loom ingus. Kuid 
lisan siiski, et “Tõe ja õiguse” esim ene köide 
ilm us 1 9 2 6  ja samasse aastanum brisse 
jääb ka August Mälgu debüüt suvitusro- 
maaniga “ Kesalib lik” . M iski nagu ennustaks 
uut tõusu ka praegu, kuid ma ei taha sugu
gi väita, et see to im uks äratuntava vana
moelise realism i paradigmas.

Kuid kü lla ltk i lühikese eesti k irjandusloo 
tundm ine  oli probleem iks juba aastal 19 26 . 
N im elt käsitlesid nii Hubel, Raag kui ka 
Kärner üksm eelselt debüütraam atuna Liisa 
Perandi nove llikogu  “ V abana ine ” , ku ig i 
mälestusteraam atu “ Lauliku tü ta r” (Tallinn 
1 9 9 6 ) k irjapanijana meile nüüdseks tun tud 
Ado Reinvaldi jä re ltu lija  n im i oli siis seisnud 
juba vähem alt kahe raamatu kaanel.

Ja n ik a  K ro nberg



Oskar Luts ja kõmuajakirjandus
Ettekanne Oskar Lutsu salongiõhtul 23. märtsil Tartu Kirjanduse Majas
Jõudum ööda Lutsuga tegeldes on mus jä r
jest enam süvenenud tunne, et tulevases 
Lutsu elulookirje lduses peaks vähem alt üks 
peatükk käsitlem a Lutsu e llusuhtum ist ja 
m aailm avaadet la iem alt, eeskätt tema kir
jandus likke vaateid, aga ka suh tum is t po lii
tikasse, arvam usi ajaloost, sõjast, rahvusest, 
ja , m iks m itte, isegi relig ioonist ja  filo 
soofiast.

M uidugi võib kohe küsida, kas tasub Lutsu 
puhul seesuguseid üldistusi tegema hakata 
-  tema jõud peitub ju  ikkagi spontaanses 
loom ingus, m itte m ingis teoretiseerimises.

Täna tahaksin peatuda vaid ühel kitsamal 
lõigul Lutsu ilmavaatest, ja  n im elt tema suh
tum ise l omaaegsesse kõm uajakirjandusse. 
Lisaksin, et seda teem at polnud m ul plaanis 
eraldi uurida, en t surus ennast ise peale -  
Lutsu katalooge ja  m aterjale üle sirvides ja 
sam as m eie praegusele a jak irjanduse le  
mõeldes.

Algatuseks vaid üks hästi päevakajaline 
näide. Oma pikem as fö ljeton is “Vähkm ann 
ja  Ko ehk m ajanduslik  tõus” (1 9 2 1 ) kajastab 
Luts noore Eesti Vabariigi algaegu nõnda: 
“ kisendati, karjuti ja peeti üksteisele üks 
m iljon nelisada tuha t ajaleheveergu erutus-, 
äratus- ja k ihu tuskõnes id ...”

Luts oli terve elu suur lehelugeja -  seda 
näitavad tem a mälestused, päevikud, eriti 
aga fö lje ton id , ja kaudsem alt peegeldus see 
ka m itm etes tem a ju tustustes.

M ida, kus, kuna ja  kui palju Luts päriselt 
luges, seda on tagantjärele raske kindlaks 
teha -  Luts ei p idanud ennast nii tähtsaks 
meheks, et selliseid asju ajaloole jäädvusta
da. Aga Lutsu m itm esaja fö lje ton i ja ajale- 
hekirjutise põhjal võib järeldada, et ta jä lg is 
omaaegset a jak irjandust väga teraselt, nop
pis sealt välja tohutu  hulga detaile ja m ater
ja li nii vastuväitlem iseks, väljanaerm iseks ja 
parodeerim iseks kui ka loom ingu liseks  
üm bertöötam iseks.

Lutsu läbinägelik ja  k riitiline  suhtum ine 
ajakirjandusse kujunes välja üsna varakult, 
see nähtub juba  tem a I m aailm asõja päevil 
teh tud päev ikum ärkm etest, m is suuresti 
põhinevadki tollaste väga erinevate vene 
(aga ka saksa) ajalehtede rindeteadete jä l
gim isel (kusjuures Luts kleepis oma päe
v ikuteksti vahele hulga ajaleheväljalõikeid). 
H iljem , ju tustuses “ Vaikne nurgake” , laseb 
Luts ühel tegelasel sõjapäevade meeleolusid 
väljendada jä rgneva lt: “ Neetud sõda on 
katkestanud igasuguse ühenduse vä lis 
maade praeguse va im um aa ilm aga, nüüd 
istu nagu um bkotis , loe päevast päeva 
üksnes praalinguid, et sel ja  sel rindel on 
vahvad liitlased edasi n ihkunud kaks ja pool 
ja rd i, on tapnud nii um bes meie vallatäie 
rahvast.”

Kõrvalepõikena olgu öeldud, et Luts on 
om a sõja-aastate päevikus häm m astavalt 
läbinägelik ja  selgelt eitav enam liku sotsia lis
m i ja punase propaganda suhtes, naerab 
välja Lenini ja  Trotski dekreete, masside lo l
litam ist, m iitingu id , tsensuuri ja  ü ld ist m aail- 
m arevoluts ioonilis t suurusehullustust.

Et aga ajalehed kipuvad valetam a, tõsiasju 
pea peale pöörama ja innuka lt tüh ja  tuu lt 
ta llam a iga riigikorra ajal, selles tu li Lutsul 
veenduda 1 9 20 . aastatel, iseäranis küm 
nend i keskpa iku , ku i Eestis o li tu u le  
tiibadesse saanud om am aine kollane ajakir- 
jadus.

Just sellest perioodist pärinevad m itm ed 
Lutsu reageeringud kõm u leh tede  rööga- 
tustele ja veidrustele. Eriti torkavad ses suh
tes silm a Lutsu kirjatööd Postimehe laupäe- 
valisana ilm unud pilkelehes Sädemed, siin 
on ka m itu vorm ilt vestelist, ent s isu lt päris 
tõsist ja otsesõnalist pöördum ist lehelugejate 
poole.

K irjutises “A jalehti lehitsedes” (Sädemed

1 9 2 6 , nr. 16) toob Luts jan tlikke  näiteid 
ajalehtede esikülgede lobastiilist, tem a meeli 
on köitnud esiküljefoto seast, kel neli ja lga, 
aga igal ja la l seitse sõrga, kokku niis iis  kaks
küm m end kaheksa sõrga.

Riivates tollase kõrgema seltskonna afää
ride kajastusi ütleb Luts: “ Kui palju nurgelisi 
ja  okkalisi in im esi patseerib päikese all, eriti 
Eesti päikese all!"

N ing k irjan iku kokkuvõte on täiesti tröösti
tu : “ Pean lõpuks ütlem a, kui niisugused 
sõnum ed ajalehis ikka edasi kestavad või 
neid koguni juu re  sigineb, siis pole ime, kui 
mõnelegi lugejale tulevad pähe -  vabasurm a 
m õtted .”

Teine analoogiline k irjutis on “ Meie aja leh
tede s tiil” (Sädemed 19 26 , nr. 34 ), kus Luts 
väidab, et “sin ised” ja “ kollased” lehed “on 
Eesti lugejatemassi tõsisest ilukirjandusest 
ära võõ ru tanud .”

Õnnetuste ja kuritööde h iig lap ikkade kirje l
duste kõrval häirib Lutsu ka ülep ingutatud 
tähelepanu spordile: “ Kui ja lgpa llim äng ija  
Põmm on rabeldes saanud otsaesisele vä ik
se võm m u -  siis on see suursündm us, siis 
on aih ja oih ja  oh sa looja! Aga kui avatakse 
k u n s tin ä itu s  vä ä rtu s likkude  töödega või

ilm ub mõni tähelepanu vääriv k irjanduslik  
teos, siis m innakse neist üle mõne petit- 
reaga... kui neid ei vaigita hoopis su rnuks.” 

Luts ta jub  sealjuures selgesti, et masside 
kõm ujanu on kunstliku lt tekita tud ja osavasti 
ülesköetud kirg ja vajadus, m ille  pealt annab 
suurepäraselt kasu lõigata. Väärib äratoom ist 
tem a kirjatöö lõpuosa, m is on lihtsaks ja  te r
vem õistuslikuks vastulauseks neile, kes ikka 
ja jä lle  püüavad igasuguse ersatsi ja kitši 
too tm ist õigustada “ rahva vajadustega” .

“ Eesti “am eeriklased” ütlevad: "Aga rahvas 
ju s t tahabki s ä ä r a s t  kirjandust, 
vaadake, kui kaunisti õitseb meie n isu .”

Hea meelega tahaksin küsida: “ Kes siis 
õieti peab olema teejuhiks? Kas rahvas teile 
või teie rahvale?”

K õm uajakirjanduslikud absurdsused olid 
m itm e te  Lutsu fö lje to n id e  tänuväärseks 
pilkeobjektiks.

Üks ise loom ulikum  pala “Juula Pott ja 
August Koolon” kannab alapealkirja “ Näide 
a ja lehestiilis t” ja siin ironiseerib Luts pakse 
värve säästmata "pealinna ajalehtede” üle.

Lustakas paroodia on lugu pealkirjaga 
“ Härra K. M. Uhhuu kui k ir jan ik ” , kus härra 
U hhuul lastakse ülibanaalses, sulepeast väl- 
ja im etud stiilis  kokku sepitseda lohisev “ ar- 
t ikke l-sõnum ” oma kassi salapärasest kadu
misest.

Ka fö ljeton i “Tark isand” peategelaseks on 
suurest lehelugem isest mõnevõrra kannata
da saanud Karl M artin U hhuu, kes u ju tab 
m inaju tusta jast k irjaniku üle seosetu ajale- 
hekõmu üm berjutustam isega.

Följeton “ Kas olete lugenud?” naeruvääris
tab kollast kirjandust eesotsas omaaegse 
m enuautori M arlittiga.

Luts on va lgustanud  ka uud is te janus  
kõm uajakirjan iku hingeelu: vestes “Jaani
laupäeva õhtu ju h tu m u s i” on üheks tege
laseks a jak irjan ik  Salu, keda Luts kujutab 
selliselt: “ Muuseas on see õnnetu in im ene 
alati valvel: ehk le idub m idagi oma ajalehe 
ja oks ...” Seejuures puudub a jak irjan iku l iga
sugune oma a rvam us ja  is ikupä rane  
m õtlem ine; “ ta kunagi ei saa kellegagi kõnel
da i s e e n d a  huvi pärast...”

Selliseid näiteid võiks tuua veel ja  veel. 
Piirdugem aga eeltooduga ja nentigem  vaid, 
et Luts on m itm es asjas kõvasti ennetanud 
oma aega, nii räägib ta palas “ See, kes rut
tas” koguni teiste planeetide tu lnuka test, 
lastes ühel oma tegelasel öelda: “ eks sa 
lugenud ajalehist, et üks välism aa professor 
avaldanud arvam ist, otsekui juba v iib iks idk i 
Marsi elanikud meie keskel.”

M inu meelest on see väga süm ptom aa ti
line ja tähenduslik , et ju s t eesti kõige loe
tavam  ja rahvalikum  k irjan ik  kõm uajak irjan
duse vastu välja astus. Temal polnud ju  sel
leks ju s tku i väh im a tk i is ik likku  põhjust, 
(kõm u)a jak irjandus suhtus Lutsusse ju  pea 
alati suure süm paatia ja heasoovliku huviga; 
kui Lutsul oli põhjust solvuda, siis küll hoop
is mõne kõrgelaubalise kriitiku peale kirjan- 
dusväljaannetes...

Lutsu vastum eelsus kõm uajak irjanduse 
vastu ei näi seega olevat välja kasvanud 
m ingitest is ik likest m otiividest, vaid täiesti 
in tu itiivsest äratundm isest, et tegem ist on 
taunim isväärse, vaim uvaese ja v ilja tu  näh
tusega ning et seda tuleks lugevale publikule 
aeg-ajalt meelde tuletada.

M itte a inu lt rahvalik Luts, vaid ka in te llek
tuaal Semper on Loomingu to im etajana k ir
ju tanud , kuidas “a ja leht meid igapäev toidab 
aina vägivallasõnum itega kõigist m aailm a 
otsadest, kasvatades meid nägema inimeses 
aina in s tink tiloom a ...” (Loom ing 19 38 , nr. 
10, lk. 11 20 ).

Vastava katkendi otsim iseks Tammsaarelt 
ei kulunud palju aega, ja see kõlab nii: 
“Võtkem kas või võ im uiha. Ükskord oli selle 
rahuldam iseks vaja a inu lt is ik likku jõudu, 
osavust ja ju lgust, aga nüüd peab selleks 
m uretsem a ladum ism asinad, rotatsioonid,

ajalehed, mis peavad päev päeva kõrval, kui 
vaja, pasundam a tüh ja  tu u lt, võ lts im a, 
petma, valetama, keelt kandm a, tõsiasju 
varjam a või neid väänama kas või oina- 
sarveks” (“ Inimese ku ltuuris t” , 1934 ).

Praegu on väga moes kokku seada igasu
guseid suurkujude edetabeleid. M inu mee
lest võiksim e palju rohkem huvi tunda, mida 
need suurku jud on meile öelda tahtnud. 
Tammsaare ja Luts on nendes tabelites ikka 
olnud esimeste hulgas, aga võtkem ka kol
mas mees, praegustest k irjan ikest kõige 
kõrgemale asetatud Jaan Kross. Tema on 
ühes in tervjuus öelnud kõm ulehtede kohta 
väga lakooniliselt: “ Nad mängivad alatult 
in im este harim atusel ja labasusel” (Pos
tim ees 23 . III 1996 ).

M assikultuuri agressiivne la iutam ine nii 
eelm ise kui praeguse Eesti Vabariigi ajal ei 
tabanud eesti rahvast päris ootam atult, sel
les on süvenevat ohtu näinud m itm ed väga 
erineva ilm avaate ja vaim ulaadiga va im u in i
mesed nii meil kui m ujal, kuid sageli pole 
me osanud neid kaineid hääli tähele panna.

Ühe ilmeka tõekuulutuse leidsin nõukogu
deaegsest perioodikast. Juba 3 0  aastat 
tagasi, aprillis  19 69 , tsiteeriti Loomingus 
ameeriklase Leo Rosteni kokkuvõtvat ü ld is
tust m assikultuuri kohta: “Väga suur osa 
sellest, m is antakse edasi m assikom m un i
ka ts ioon ivahend ite  kaudu , on kohu tav 
rämps ning sopp, mõttetu oma sisult, ba
naalne s tiililt, segane oma ülesehituselt, sen
tim entaalne, vulgaarne, naiivne ja solvav in i
mestele, kes on haritud või peenema m ait
sega” (Loom ing 1 9 6 9  nr. 4 , lk. 6 0 7 ). Kui 
to lla l oli kiusatus võtta seda vasakpoolse 
propagandana, siis praegu ei oska selle 
kohta paraku öelda m uud, kui: ju tt  jum ala 
õige! A insaks lohutuseks on meile vahest 
see, m ida ütleb oma h ilju ti ilm unud a rtik 
likogus Malle Salupere, ja nim elt, et eest
laste kolmesaja-aastast lugem isharjum ust ja 
teadm ish im u pole võ im alik  mõne aastaga 
päriselt välja juu rida ...

Tõepoolest, meie nii lõõgastav ja lahe 
kõm uajak irjandus, m is veel 90 . aastate 
algul sõnavabaduse harjal liugu lastes oli 
põnev, efektne ja ajuti vaim ukaski, on küm 
nendi lõpuks -  ju s t n iisam uti tund is ka Luts 
eelm ise iseseisvusaja arenedes omaaegset 
a jak irjandust jä lgides -  m uu tunud  üsna 
nüriks sääsekurnamiseks, tüü tuks tüh ika rga
miseks ja halvemal ju hu l pealetükkivaks, 
igast uksest ja aknast sissetrügivaks m eedia
m üraks ja ajuloputuseks ning m ul on hea 
meel, et meie vaim uin im esed seda viim asel 
ajal üsna sageli ka otse välja ütlevad. Sest 
m iks ei võiks seda otse välja öelda?

Käesoleva aasta 5. m ärtsi Sirbi teravalt 
kriitilises sõnavõtus “ Õ hku!” näeb Kalle Käs- 
per praeguse Eesti Vabariigi häda ja viletsust 
selles, et ühtede õnne asuti rajama teiste 
õnnetusele. N ing kogu selle viletsuse kohale 
asetab ta oma nägem uspild is u lja lt troonim a 
räige, ükskõikse ja küünilise, “ kõrisõlm eni 
ennast tä is” kõm uajakirjanduse.

Samas arvan ma, et kõm uajakirjandust ei 
tasuks mütologiseerida, teha tem ast m ingit 
deem onlikku fataalset jõudu, ta on rohkem 
ikkagi k irbutsirkus ja naljanum ber. Aga mas- 
s iku ltuuuri kandva tug italana siiski m itte 
süütu naljanum ber, vaid üks tõe line issanda 
nuhtlus, m ille  Jum al on oma vihas loonud, 
et näidata, kui m adalale võivad inim ese- 
lapsed langeda...

N iis iis, ma usun, et me kõik veendusim e: 
Luts on palju tõsisem mees, kui me seda 
seni olem e arvanud. Ühe oma fö ljeton i 
lõpupoole ütleb ta koguni nõndaviis i: “ need 
read olgu hoiatuseks kogu Eestile, kogu 
in im soo le .”

A ivar K ull

A valda tud lü h e n d a tu lt



Tasakaal ja 
igatsus
31. märts Estonia 
kontserdisaalis: Joseph 
Haydni “Harmoniemes- 
se" ja Arvo Pärdi “Como 
anhela la cierva” (psalm 
42-43, “Otsekui hirv 
igatseb", sopranile ja 
orkestrile) Eesti esiette
kanne. Solistid Patricia 
Rozario Inglismaalt 
CPärt), Pirjo Levandi, 
Juta Roopalu-Malk, Mati 
Turi ja Uku Joller 
(Haydn), Tallinna Kam
merorkester, Eesti Fil
harmoonia Kammerkoor, 
dirigent Tõnu Kaljuste.

Patricia Rozario, Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärt 1. aprillil 
Niguliste kirikus, kus uue teose salvestas Eesti Raadio.

Tõel pole m ing it teed ja  selles ongi tõe ilu,
e t see on elav. 

Jiddu Krishnam urti

Arvo Pärdi stiilim etam orfoos, m illest räägiti 
juba enne Eesti esiettekannet, jahm atas 
paljusid. Ometi on Pärdi muusika ju  varasest 
perioodist alates kuu la ja t häm m astanud. 
Üllatustega teose piires -  ootam atu kää
nakuga reeglistatud konstruktsioonis, ju u s 
peente m uudatuste ülitugeva toimega -  ja 
stiili arengus.

M uutliku ja m uutum atu alge vahekord 
näis tin tin n a b u li-s tiilis  olevat saavutanud 
idoaalse tasakaaluseisundi. Ükski tasakaalu- 
seisund ei toh i aga kanon iseeruda. 
Tin tinnabu li on küll alati olnud avatud süs
teem -  Pärt lõi ju m uusikalise keele, mis 
võ im aldab uskum atu lt erinevaid sise- ja 
vä lisstruktuure  nagu looduski. S iiski on 
viim aste aastate teostes stiili te isenem ine 
jä r je s t tugevam in i ta ju tav. Rohkem või 
vähem talitsetud m aagiline pingestatus on 
t in tin na bu li o lem uslik seisund, "M isereres” 
see korraks vulkaniseerus. “Como anhela la 
c ierva” eksistentsiaalse igatsuse intensiivsus 
on aga m uutnud tin tin na bu li-jõe voolusängi.

Pärdi m uusika senise karge kõ lam aailm a
ga harjunud kuulaja jaoks oleks tasakaal 
nüüd justku i segi löödud. Teisenenud on 
t in tin n a b u li-s tiili m uu tliku  ja m uutum atu  
alge suhe. “Como anhela la cierva” helikeel, 
eriti so listipartii, on väga ekspressiivne, kü l
luslike täm brivõim alustega orkestripartiis on 
palju im pressionistlikke värvila ike ja kum 
malise hõõgusega kõlasid, see kõik aga ei 
välista veel süvastruktuuri tasakaalustatust. 
Häälte ku jundam ine ja ühendam ine on siin 
keerukam kui üheski varasemas teoses. 
Kuid on ka konkreetselt piiritle tavat: meloo- 
d iahäält võib kuulda -  erinevalt varasemast 
m odaalsest tonaalsusest -  liikum as pikkade 
lõikude kaupa harm oonilise m inoori ast
metel, t in tin na bu li-h ää lt järg im as vähen
datud septakordi. Aeg-ajalt tabab kõrv ka 
k la ss ika lise lt selget t in t in n a b u li-tehn ikas  
he likude t. A rvan, et t in t in n a b u li-  s tiil i 
“ a lgva lem ” on selles teoses va rja tum , 
sügavam ale  pe idetud . Võiks püstitada 
metafoorse hüpoteesi: tin tin n a b u li-s tiili aval
dum isvorm i on astendatud suurusega n. 
Astendaja leidm iseks tuleks siis lahendada 
m idagi eksponentvõrranditaolist.

K õ ik^A rvo  Pärdi t in t in n a b u li-kom posit
sioonid on loodud sügava pieteeditundega 
Sõna suhtes -  Logos valitseb ka instrum en
taalteoseid. Olles k irjutanud väga erinevates 
keeltes sakraaltekstidele, toob Pärt oma 
m uusikas alati kuuldavale m idagi ju s t sellele 
keelele ainuom ast, substantsiaalset. Festi
vali “ M usica de Canarias 1 9 9 9 ” tellim usel 
sün d in u d  “ Como anhe la la c ie rva ” on

helilooja esimene hispaaniakeelsele tekstile 
k irju ta tud teos. H ispaaniakeelne psalm 4 2 - 
43 : Otsekui h irv  igatseb veeojade järele, 
nõnda igatseb m u h ing sinu ju u rd e , Jum al! 
on niisiis uue helikeele otsene ajend. Teksti 
ja selle avaldum isvorm i -  konkreetse keele 
va lik  on aga m uusika looja kätes.

Haydni “ Harm oniem esse” õnnestum ine 
kontserdi esimeses pooles oli ilm selt üks 
põhjusi, m iks “ Como anhela la cierva" ette
kandelises tervikus väikesi n ihkeid ja mõtte- 
liin i katkemisi tekkis. Haydni m issade sum 
ma sum m arum l esitust kandis tugev kont
sentratsioon, mida teise poolde selles kvali
teedis lihtsalt enam ei jä tkunud. Haydni 
18 02 . aastal loodud viim ane missa on fan
taasiarohke süm foonilise arenduse ja rikka
liku orkestratsiooniga. Süvitsim ineva teksti- 
tunnetuse poolest võrdleksin seda Mozarti 
Suure c-m oll missaga. Kõik “ H arm onie
messe” m uusikalised karakterid -  suursu
gune glorifikatsioon, helge hingestatus, me- 
d itatiivsus, ekspressiivsus ja dram aatilisus -  
sulandusid tervikusse, tugev solistidekvartett 
lisas erinevaid aktsente ning Kaljuste hoidis 
suurt esituskoosseisu väga heas balansis.

Patricia Rozario häält arvestades kirjutatud 
“ Como anhela la cierva” vajab täies ilus 
avanemiseks veel aega. Nii vokaaltehn ilise lt 
kui ka va im se lt ja psü h h o lo o g ililise lt 
ränkraske vokaalpartii esitas Patricia Rozario 
suure keskendum ise ja seesmise pingelaen- 
guga. Sooviksin  kuu lda tem a jä rgm is i 
ettekandeid, mis on arvatavalt juba eks
treemse pingutuseta, loom u likum alt voola
vad. Sama kehtib orkestri kohta, loodetavasti 
saab Tallinna Kammerorkester Tõnu Kaljuste 
käe all teosega töö tada edasp id ig i -  
ideaalilähedase ettekandeni.

S aale  K areda

Kannatusnädal
hiigelteosega

Paul Mägi T e e t  m a l s r o o s

Kannatusnädala Suurel Neljapäeval (1. IV) 
toimus Estonia kontserdisaalis Paul Mägi 
dirigeerimisel Ferenc Liszti grandioosse ora
tooriumi “Kristus” (1866) esmaesitus Eestis.

Selle kolme ja poole tunnise gigantteose 
ettekandeks m obiliseeriti ka meie oludes 
suurim ad jõud: kaks orkestrit (ERSO ja Esto
nia sümfooniaorkester) ning kolm  koori 
(rahvusooperi koor, RAM ja  oratooriu
mikoor). Kõik neli solisti kutsuti Leedust: 
Asta Krikšõiunaite (sopran), Laima Jonutyte 
(metsosopran), Audrius Rubežius (tenor) ja 
Ignas Misiura (bass-bariton). Orelil, m ille roll 
on oratoorium is väga suur, esines Piret Aidu- 
lo. Kogu h iige lkoosse is poleks Estonia 
kontserdisaali lavale ära m ahtunud: lavale 
tehti m itm em eetrine pikendus ning oratoori
um ikoor ja RAM paigutati vastakuti üks 
ühele, teine teisele külgrõdule. 

vi “ Kristuse” saamisloo ning Liszti kato liik like 
|  vaadete süvenemise taga võib näha vürstin - 

na Caroline von Sayn-W ittgensteini, kellega 
,§ heliloojal oli nii vaim ne kui is ik lik  p ikaajaline 
^  suhe ning kellega ab ie llum ast takistasid 

Liszti m itm esugused k irik likud ettekirjutused 
(1 8 6 5 . aastal pühitseti helilooja va im u liku - 
seisusse). Sayn-W ittgenstein, kes oli veen
dunud ka to liik lan e , tegi kü ll “ K ris tuse” 
esimesed tekstiv isandid, kuid lõppredakt
sioon pärineb siiski he liloo ja lt. On teada, et 
Liszt pidas seda hiige loratoorium i (algselt 
v iie tunn ine!) oma loom ingu tipuks, tema 
kaasaegsed ning järe ltu levadki põlved ei 
arvanud aga sugug i sam a. “ K ris tuse” 
esimene tervikettekanne to im us alles seitse 
aastat pärast va lm im is t n ing kriitika ei te rv i
tanud oratoorium i kuigi soojalt.

Põhjusi, m iks Liszti-aegne kriitika suhtus 
suurteosesse “ K ris tus” le ige lt (ja nagu 
kavalehelt lugeda, et Hanslicki poolt ka hävi
tavalt), võib eeskätt selle esimese osa, “Jõu
luora toorium i” puhul hästi aim ata, sest jus t 
siin on väga palju p idevalt korduvat mater
ja li. Tekstuur on ka peam iselt hom ofooniline 
ning m uusika sisem ist arendust töötlus- 
likkuse ja dram atism i tähenduses jus tku i ei 
to im ugi. Ega m eloodiline materjalgi kuula jat 
köida -  Liszt, kes lähtub siin suurel määral 
gregooriuse koraalist, pole ju  kunagi silma 
paistnud eritj sädeleva m eloodiaandega. 
Liszti m õttekäik on m uidugi selge, nii fak
tuu ri polüfoniseerum ine kui dram aatilised 
kulm inatsioonid ootavad kuu la ja t ees teises 
ja kolm andas osas (koorifuuga “ Sisenemine 
Jeruusalem m a” ja kolm anda osa dram aati
line “ Stabat M ater dolorosa” ). Sinna jõ u d 
miseks pidi helilooja nii endale kui kuula jale 
arenguruum i jä tm a. Aga kui piirduda vaid 
“Jõu luo ra too rium i” ettekandega, võ ib p ilt 
jääda tõepoolest mõnevõrra lahjaks. Võim a
lik, et see oligi peapõhjus, m iks m uusikaüld- 
sus ei osanud teose kohta nii pikka aega 
seisukohta võtta. Sedavõrd pikka aega, et 
“ Kristuse” esimene plaadistus tehti alles 
19 70 . aastal.

Mis puutub “ Kristuse” siinsesse esiette- 
kandesse, siis tu lem use kvaliteet häm m as
tas m itm es mõttes. Kui tiheda lt kõlavad nii 
suure kee lp illirühm a p ianoö l N ing m illine  
p u up illide  a rtiku la ts ioon itäpsus  esimeses 
osas (tõsi küll, teises osas ilm nes juba 
väsim use märke). Kolm koori olid seekord 
nii selgelt lokaliseeritud, et avanes hea võ i
m alus neid eraldi hinnata. Kui RAM ja ora
toorium ikoor m õjusid kõlaliselt ühtselt ja 
balansseeritult, siis Estonia ooperikoor jä ttis  
hää le rühm ade kaupa vaadatuna p isu t 
tasakaalustam ata m ulje, lisaks veel soprani
te m õningane “väs im ine” lõpupoole kõrges 
registris. O ratoorium is on kooridele selles 
mõttes ebam ugavaid mom ente, et mõne 
num bri saateinstrum endiks on vaid orel ning 
selle heli h ilinem ine eeldab iga sisseastu
mise äärm iselt täpset tunnetam ist.

D irigent Paul Mägi oskas tõelise dram atur- 
givaistuga ette valm istada ning lavastada 
kolm anda osa n ing sisu lise lt terve oratooriu
mi h ingem atvalt sugestiivse peakulm inat- 
siooni “Stabat M ater dolorosa” kogu selle

kom plitseerituses ja traagilisuses. Oli tunda 
meistri kätt.

Kuulanud ära kolm ja pool tund i Liszti 
m uusika t, tekkis siiski küsim us, et kas 
o lnuks väga suur pühaduseteotus teha ora
toorium is mõni kupüür, näiteks esimeses 
osas. Ooperites on see ju  üsna tavaline ning 
oratoorium i võib vaadelda ka kui lavastam a
ta ooperit.

Igor Garšnek

Kaarte segades

Ralf Taal_____________   TEET MALSROOS

Ralf Taal tõusis interpreetide noore põ lvkon
na e liid i hu lka kohalikele o ludele üsna 
tüüp ilise lt -  konkursivõitude ja eripreem iate
ga -  Tallinna m uusikakeskkooli lõpetamise 
jä re l m uus ikaakadeem ia  ü liõp ilasena . 
Jätkates õpinguid m agistratuuris, on h ilju 
tine  M ozarti -  Chopini konkursi laureaat (Iii 
preem ia) ju s t v iim ase l a ja l tähe lepanu 
äratanud täiesti ebatüüpilise hõivatusega. 
Taal on otsustanud m ängida kõikide kaar
tidega korraga: tal on sooloõhtu- ja konkur- 
s itrum b id , ta laob tu levikku ansam blisti- 
kontsertm eistrina. Üksnes professionaalsus 
võ im aldab nii laia tegutsemishaaret.

3 0 . m ärtsi sooloõhtu kavas Mustpeade 
Maja Valges saalis kõlasid Mo-zart, Chopin, 
Debussy. Heliloojad, kellest igaühega on oht 
karile joosta, kes kütkestavad pub liku t ja kü
tivad m ängija t peaaegu igas teoses. Mozart 
ootamas, et interpreet vabastaks ta pedagoo
gilise repertuaari to lm ust ja koolilistest ahe
latest. Chopini loom ing pühitsem as hetke 
jäävust ja kehtestamas õhuakrobaadi m eis
terlikkuse nõuet, Debussy, kel nii mõnegi 
legendaarse interpreedi sõnul olevat ainsana 
õnnestunud noodikirja jäädvustada seda, 
m ida tegeliku lt pole võ im a lik  üles kirjutada.

M ozarti Sonaat D -duur KV 3 1 1 . Taal 
m ängis kauni kõlaga, kuid m itte ilutsevalt, 
range ja v iim seni kontro llitud liikum ine  sujus 
kiiretes osades ehk liigagi ühesihiiiselt. Taali 
M ozarti-esituste tugevam aid külgi -  liigenda
da fraas nä ilise lt lih tsa lt ja elavdada läbini 
vokaalne m õttekulg tabavalt tem pereeritud 
uudsete intonatsioonidega -  ilm nes meelde
jäävam alt ju s t teises osas. Chopini m uusika 
vallutavat psühholoogilis t pinget, aina ühest- 
sam ast ju tustavat, ent ikkagi lakkam atu lt 
teisenevat m eeleoluvärvingut jä tkus enim 
As-duur Ballaadis. E-duur Nokturni algepi- 
sood oli helisema pandud parema ja vasaku 
käe pa rtiid e  s tiils e lt tu n d like s  h ilin e - 
m isvõngetes, kuid edasine areng vajanuks 
suurem at veenm isjõudu, et siis taasleitud 
alguse järel jõuda lõpu kõikeandestavasse 
m eeleollu. Debussy: Ballaad F-duur -  haru
harva m ängitav sü it “ Pour le Piano” ja 
Estambid. Taali m ängitud Debussyl on nii 
kõlaideaale kui ka p ian istlikku lähenem ist 
arvestades tugev hingesugulus Mozartiga. 
M õlem ad heliloojad lähenesid ajas te ine
teisele ja sünniaasta kaotas tähenduse. Ralf 
Taali puhul lubab aga sünniaasta loota, et tal 
on kõik võim alused vahendada oma m ängu
ga seda, m ida saab tabada üksnes laval.

M a iu s  P õld
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Kriitik laskub taevast
Eesti film ikriitika hetkeseisust
Kriitiku sünd
Mõni aeg tagasi kaikus Sirbi ha llilt paberilt 
erksat sum ina t, m itu num brit jä rjest vältas 
diskussioon m oodsate teooriate nõudlus- 
est/m ittenõud lusest teatri retseptsiooni a lu
sena. Laansalu ja  Maiste sütitav teadaanne 
teoreetilise lähenem ise kidum isest igapäe- 
vakriitika  enesekindlas vooluses on tu n d u 
valt laiem probleem kui pelgalt teatrisisene 
küsim us. Sama probleem v indub juba pikka 
aega k inoruum is.

Pealtnäha on kõik korras -  k inokriitikud 
reisivad mööda ilm a ja festivale, hoiavad 
end kursis to im uvaga ja jagavad kodum ais
tele film iteg ija te le  näpunäite id m aailm a sis
sem urdm iseks. Nad on organ iseerunud 
ühendusse ja  annavad iseendile välja krii- 
tikapreem iat. Enese jaoks on nad kodus
tanud hulga kriitikazanreid: iroon iline essee, 
följeton, prom otekst, reisikiri, aforism . Ü ld
ju h u l teavad nad peast enam iku põhitegijate 
n im esid ja festiva lide program me. Am eerika 
k inost kõneldes valdavad nad snooblikku 
skepsist, euroopa kinost kõneldes aga so
liidse t retoorikat, taam al kõm iseb VGIKi 
film iteooria  paatoslik sentim ent, teisal aga 
he ias tuvad Lo tm an i k u ltu u rise m io o tika  
õppetunn id.

F ilm ikriitika  elab Bazini, Crackaueri ja 
Tobro ajastus, moodsad k inotõ lg itsused, 
kõik need s truktura lis tlikud, sotsioloogilised, 
psühhoanalüü tilised, postmodernsed, fem i
n istlikud lähenem isnurgad siia ei ulatu või 
võetakse nad vastu tõ rksa um busuga. 
Tõeliselt nauditavaid tekste ilm ub haruharva 
ja sedagi kas noorte autorite (Karlo Funk, 
Marko Raat) või k inokriitika  autsaiderite 
(Hasso Krull, L innar Priimägi) poolt.

Eesti f ilm ik riit ika t iseloom ustab korpora
tiivne koosmeel. Kohalik FIPRESCI sekt
sioon käib koos jus tku i sigarisõprade klubi 
või h ipodroom i kohtunikekogu, vaeb va l
m in ud  film ip ro d u k ts io o n i ja ku u lu ta b  
häälekalt oma eelistusi. Ollakse m õõdukalt 
patriootilised, võetakse sõna eesti kino ka it
seks, ent samas suhtutakse pehm e üle
olekuga väiksesse kinosse. Film, m illesse 
pole m iljone id  pandud, m ille l pole to im unud 
am etlikku esilinastust esinduskinos, m is ei 
reisi ringi m aailm a festivaiiketis, polegi õieti 
film . Tunnustus kodum aisele film ile  tu leb 
esiti vä lism aa lt -  mõne väiksem a festivali 
võit, või teleost ZDF kanali öisele esitus- 
õigusele tekitab kriitikkonnas suurem at ele
vust kui sama linateose esilinastus Eestis.

Sam uti ihaleb kriitikkond m aailm a gla- 
m uursete m etropolfestivalide suunas. Igal 
aastal esindab eesti k riitiku id  Cannes'is, 
Berliin is või Veneetsias käputäis k riitiku id , 
ent analüüside asemel kohtam e loetelusid 
festiva li program m ist, VIPide n im ekirju  või 
film ide  üm berju tustusi koos om apoolse h in 
nanguga. Võim alik, et staaridega koh tum ine 
en face  ja  tu ttuu te  film ide  nägem ine enne 
kõiki te isi turgutab kriitiku  eneseteadvust, 
tõstab ta elitaarsesse kõrgusse võrreldes ple
beist kinolisega, kes läbi lörtsi kursib Kos
m osesse m õnele  nõm edale  H o llyw oo d i 
blockbusterWe. Ent se ltskonnarubriik ide lu 
gejal m oka vesiseks ajam ine pole veel k r iiti
ka.

Kriitik avastab maailma
M is aga puudub peaaegu tä ie liku lt sellest 
aredast hetkepild ist, on eesti film i sünk
roonne ja süsteem ne analüüs. Võim alik, et 
jo o k s v a t H o llyw oo d i p ro du k ts ioon i on 
m ugavam  retsenseerida, puudub ju  sel 
konkreetne tagasim õju, kui jä tta arvestam a
ta m õne levitusfirm a esindaja is ik lik  so lvu
m ine. Iseasi kas Bruce W illise järjekordsete 
osatä itm iste  vaagim ine am bits ioonikas k rii

tikus pikapeale sp liin i ei hakka tekitam a.
Kodumaisesse kinosse on k riitiku l aga 

am biva lentne suhe. Ü helt poolt adutakse, et 
s iinkand is va lm ib  kilom eetrite kaupa kesk
pärasust, et ku ltuu rkap ita l rahastab tel- 
lim usfilm e, et suurem al kinol puudub vä l
japääs m aa ilm atu ru le  n ing väiksem a for
maadiga kodum aisel kinol puudub üldse 
vä ljund. Keegi aga ei kõnele sellest, et Eesti 
Film i S ihtasutuse uus kontseptsioon, m illes 
f ilm i käsitletakse eelkõige kui kasum it too t
vat kaupa, lõ ikab teostum ise korral võ i
m aluse film i teha noortel ja kom prom iss itu 
matel teg ija te l. Iseküsim us kas Eurimage, 
Põhjam aade Nõukogu, C ana l+  ja  Channel 
Four põlevad soovist rahastada Euroopa 
tillukese ääremaa kodukootud film ito o tm is t 
ja kas rahastusprioriteetide s idum ine  Eu
roopa film itööstusest ekspord itud m üügi
strateegiate ja investeerim isprojektidega ei 
pidurda aud iov isuaa lku ltuuri ots ingu lisem at 
poolt, st. tu lev ikku  suunatud investeerin
guid. Ent see ei ole selle artik li probleem .

Teisalt ise loom ustab k in o k riitika t om a
moodi s ilm ak irja likkus, m is ei lase kodust 
k ino analüüsida m uudm oodi kui m okaotsast 
poetatud irooniaga või selts im ehelike selja- 
patsutustega. K inokriitiku id  ühendab asi, 
m ida võiks n im etada “ k inom ureks": me kõik 
jo o m e  ühest kaevust n ing  ku i k r iitik a  
hakkab film ip roduk ts ioon i üle liigse lt v irise
ma, võtab riik  k ino lt üldse raha ära ja  annab 
selle kasvõi teatrile. K riitika usub, et on ole
mas eesti k ino kui m ingi substantsiaalne 
väärtus, kui ühtne organism , m ille  liikm eid 
ühendab rom antiline  k inousk ja  am etisoli- 
daarsus. Pigistada silm ad k inn i vastandlike 
ho iaku te  ja  p la tvo rm id e  ees on sam a 
kanap im e kui m itte näha k inoestab lishm en- 
t\ sees lahvatavaid in triige ja jagunem ist 
leeridesse. Eesti kino, kui ühtset kehandit 
pole am m u olemas, on vaid m õ jup iirkond i 
jagavad too tm isüksused  n ing  om avahel 
põrkuvad huvigrupid.

Kriitika üleolev ignoreerim istaktika aval
dus selgelt lõppenud eesti film id e  nädalal, 
kui kogu eelm ise aasta produktsioon laius 
oma hiilguses ja viletsuses kõigi s ilm e ees, 
ent m ida ükski k riitik  ei vaevunud põhja
lik u m a lt läbi hekse ldam a. T unnustava lt 
m ärg iti ära vaid need film id , m is ära
m ärk im is t kõige vähem  vajasid -  tä isp ikad 
m ängufilm id , festiva lide favo riid id , ku ltu u ri
preem iate kandidaadid. Aga u la tus lik  doku- 
m e n ta a lp rod uk ts io on , te le tea tri teosed, 
tudeng ifilm ide  koondprogram m  ei pä lv inud 
peale Aili Küntsleri a rtik li (Sirp, 1. IV 1 9 9 9 ) 
m inu teada ühtegi a rtik lit.

Kriitik võtab võimu
Pinnapealse žurna lism i lipu laev on Eesti 
Ekspress oma kriitpaberil ap likats ioonidega. 
F ilm im õtte  edendajaks on seal Laurence 
Lum iere n ing kriitilis i h innangu id  asendavad 
tärn id , tabelid ja  ühem inutire tsensioon. K rii
tika olgu nõnda pikk, et saaks ühe peld ikus- 
käigu ajal loetud ja sama tihe , et süvene
m ine ei segaks s ittum ist. Tabelis kehastub 
k riitik  valge kitliga eksperdiks-teadlaseks, 
kelle relvaks on võ im ukas lõp liku  tõe ins tru
m ent -  tärn. Tärnideks verm itud m in im a lis t
lik, ent "ob jektiivne” h innang m äärab vaata
ja jaoks iga konkreetse film i positsiooni, 
ilm a et oleks vaja seda nähagi.

Eesti Ekspressi puhul on see m uidugi 
arusaadav -  ajalehe orientatsioon on kerge 
ja m eeltlahutav rek laam iand jasõbra lik  lõõp, 
st. a jakiri peab olema täpselt sama ta rk  kui 
kõige lo llim  lugeja. EE ku ltuurilisa  hoolitseb 
selle eest, et y u p p ie I oleks lõunalauas ka 
“ hariva te l” teemadel võ im a lik  vestelda.

Ent sama pealispindset lob isem ist kohtab

vähem  kap ita lis tliku orientatsiooniga a jak ir
janduses -  Sirbis ja Postimehe kultuurilisas. 
Sirbi f ilm iru b riik  ei eristu sügavuselt ega 
teravuse lt m uust ku ltu u ria ja k ir ja nd uses t. 
Mõnes mõttes on ta küll erisugusele mõttele 
avatum  areen, m is ei kängitse m ahup ii- 
rangutega ega m eelita rasvaste honoraride
ga. See paneb va im uvagabund ide kõrval 
vere k iham a sageli ka kõiksugustel grafo
m aanidel. Sirbi autoril on o lu lis im aks m o ti
vats iooniks eneseväljendus, sestap on s iit 
lõbus lugeda m õne m arg inaa lkriitiku  rae
vuka id , en t s iira id  m õtteavaldusi (Kalle 
Käsperi hom ofoobne ja  rok ivaenulik  “Jähuu- 
de enesetunnetus” , Sirp 19.111 19 99 ).

Postim ehe ku ltu u rilisa  püüab luge ja id 
köita sellega, et tä idab jooksvast kriitikast 
ülejäävat m ahtu populaarse kino tehn ilise  ja 
m ajandusliku suri-m uriga , nagu DVD, satel
liid ikana lid , kobarkinod, film itoo tm ise  m ak
susoodustused.

A inus žanri- ja m ahu piiranguteta kanal 
film iteoree tilise  mõtte ku ltiveerim iseks on 
a jak iri Teater. M uusika Kino. Ent TM K on 
program m ilise lt liiga hajus, tegeldes pigem 
film isündm uste  retrospektiivse kroonikaga 
kui tendentside ja võ im aluste hoom am i
sega.

Kriitik jagab ja valitseb
Eelnev ju tt  vaatles pelgalt päevakriitika het
keseisu. Tulles tagasi a rtik li alguses pu ud u 
tatud fundam entaa lse teooria problem aatika 
juu rde , siis olukord kinos on m õneti te is tsu
gune kui teatris. Erinevalt nõukogude süs
teem i rajatud film itööstusest, on teater juba 
Koidula “ Säärase m u lg i” aegadest saati kuu
lunud rahvuslikku ku ltuurikehand isse ning 
on laulupeo kõrvai see valdkond, m illega 
m õiste “ eesti k u ltu u r” en im  seostub. Teater 
on eesti ku ltuurim aastiku l hulga tu rva lise
mas positsioonis, kui pidevais eksistentsi- 
aalseis spasm ides tõm blev kino. On iseene
sestmõistetav, et teater on ku ltuuriva ldkond, 
m itte kapitali taastootev tööstusharu. Keegi 
ei tu le  selle peale, et teatri väärtust hinnata 
selle jä rg i, kui hästi ta oskab etendusi m üüa 
välisriik idesse. Kõlab nonsensina, ent k ino
süsteem is le iab selline argum entatsioon üha 
enam kandepinda.

Laansalu ja Maiste võrdlevad institu ts io 
naalset te a tr ik r iit ik a t s tep ila u likug a , kes 
laulab sellest, m ida näeb. Teatri puhul on 
see veel m õistetav -  teatris töötav ja teatrist 
elav kogukond soovib otsest tagasisidet, 
representatiivset häält, kes karjuks publiku 
seast oma vahetuid m ulje id .

Kuid pelgalt osatäitja te ja  lavastajate tööst 
lähuv “ob jektiivne” f ilm ik r iit ika  on tea trik rii
tikast em antsipeerunud funkts ioon itu  värd- 
vo rm , a ja le he m ah u  tä itm in e  ladusate 
lausetega. Näitle jad on siiski vaid üks kom 
ponent film i sees -  p iltide  jägnevuse ja 
katkestuste, rü tm i, helide, kaadriruum i ja 
valguse hulgas. Jättes kõrvale kõik in te rd ist
s ip linaarsed avaused film iteooria  p innal, on 
enam ik selle lähtealuseid autentsed ja sõl
tum atud, m is tagavad ka film iteooria le  ise
seisva eksistentsi.

Mati U nt toob oma vastuses Laansalu ja 
M aiste  p ro voka ts ioon ile  dem agoog ilise  
näite, kuidas Ehlvest kõrvutas tem a "H am - 
le ti” lavastuse s truk tuu ri Koperniku helio- 
tsentrilise m udeliga. Tahtliku lt või tah tm a tu lt 
paigutab ta sesse näitesse kõik eluvõõram ad 
(keerulisem ad või fundam entaa lsem ad) k rii
tilised m õttekä igud. Undi jaoks tunduvad 
seda tüüp i tekstid olevat umbsed targu
tused, m ille l tegeliku lavastusega m idagi 
p istm ist pole.

Hoolim ata pehm est sõnakasutusest, võ
tab Undi tekst kokku ühe la ia ltlevinud suh

tum ise, m is arvab, et teoreetikud on küll 
targad ja lugupeetud in im esed, ent nende 
mõtted on enam uses arusaam atud, speku
latiivsed või ebapraktilised. Teoreetik on see, 
kes tunneb küll sadat poosi, ent m itte ühte
gi naist. Võim alik, et suurem a osa tegijate ja 
ta rb ija te  jaoks ongi teoreetilised tekstid 
akom m unikatiivsed , ent nende eluõigus ei 
tu lene otseselt lavastaja või vaataja antud 
loetavuse sertifikaadist.

Teoreetiline mõte m oodustab erinevate 
lavastuste või film ide  üm ber diskursiivse 
välja, osutab tõlgenduste un iversum i u la
tusele. Teooria võib olla vaba ja kreatiivne 
mõte, m is ei piira end instrum entaalse usal
dusväärsusega, ta osutab, et tem a käsutu
ses olev võ tm ekim p on suurem  kui linna- 
vahil või Peetrusel. Ta võib eksida ületähen- 
duslikkuse ja väärtõ lgenduste um bteedele, 
ent ikkagi on see köitvam  kui ettevaatlik 
ka lam buuritsem ine etteantud teem al. Selles 
vaim ses odüsseias on teksti m õnu, autorile 
kaasa-, v a s tu -ja  ü lem õtlem ist. See rom anti
line lugem iskogem us, m is isegi siis, kui 
aktiivseid lugejaid on küm m ekond, on küm 
neid kordi in tens iivsem  kui tava k riit ika  
va im ukas ep iteedikuhil.

K inokriitik  ei pea olema pelgalt lärm akas 
k iib itse ja , vaid om am oodi kuraator, kes 
annab hõ ljuva ile  tendentside le n im e ja  k in 
n itab fragm endid ideoloogilise terv iku külge. 
Olgugi et kuiva trenn i harrastavat teore
tiseerim ist ei arm astata eriti, on see pike
m aajalise toim ega kui päevakriitika. Teooria 
ülesanne on salvestada m õttekatke id, koon
dada elu tundest kantud figuure  ja sidustada 
need üId iseks m eta tekstuaa lseks p la t
vorm iks. Teooria fo rm uleerib  oma keele ja 
m õistesüsteem i, paneb teosed om avahel 
lävim a, ja lävim a ka sfääridega väljaspool 
k inom aailm a.

Kriitik vangub
Kultuurikeha hoiab elus ja virge sama dra
m aatiline adrenaliin , m is edendab elu selle 
ümber. K ino lik m õtlem ine kujuneb välja 
e risuu na lis te  vek to rite  koos- ja  vastas
m õ just; erinevad esteetilised p la tvorm id  
tõ m bu vad  või tõu kuvad , va s ta nd likud  
käsitlused polem iseerivad om avahel, põlv
konnad m anifesteerivad, rühm itused löövad 
veretu id lah ingu id ideede tasandil.

Sellist k ih ina t ja  pu lb itsem ist, nagu on 
hetkel kujutavas kunstis või kirjanduses, ei 
kujune enne, kui pole teoreetilis i või ideo
loogilisi a lusta lasid , kui puuduvad ühe või 
te ise suundum use  eestlau likud, ükste ist 
vaenavad ideoloogid. Praegu lurtsatab ja 
kaob iga teravam  ja provokatiivsem  mõte 
üldisse töm p i ignorantsi nagu m unakiv i 
m ülkasse. V iljaka id  ku ltuurikon flik te  asen
davad v ilja tud  in triig id  isikute vahel ja kõige 
kohal lasub ükskõikselt maotu arg ikriitika.

Aga võibo lla on madalseisu põhjus selles, 
et k inokriitika  on dem okraatlik  igarmehekrii- 
tika , film ide  vaatam ine ja arvam use ku jun 
d a m in e  ei nõua e rilis t in te lle k tu a a lse t 
p ingutust ega professionaalseid eelteadm isi. 
Seda, et asi on jam a või igav, võib lausuda 
iga lapsesuu. Kinoga on nagu popm uusika
ga, igaüks on asjatundja. Küllap seepärast 
on k inokriitikasse kum uleerunud väiksem a 
erudits ioon i ja IQga "m õ tle ja id ” kui näiteks 
k irjanduskriitikasse.

F ilm itegem ise võ im alus i on kaasajal tu n 
duva lt rohkem  kui üks pealiin ja paar žan- 
rilis t a lte rna tiiv i. K riitik  ei pea kogu aeg 
löntsim a kino sabas ja raporteerim a tehtust 
ja  teoksil olevast. Teoreetiline kriitika  on 
nagu fundam entaa lteadus, m is liigub konk
reetsest s itua ts ioon ist eespool ja tekitab uut 
film im õ te t n ing kasvatab sellele aud itooriu 



What the f . . . ?
“Peenike punane joon”
(“The Thin Red Line”, USA 1998). 
Režissöör ja stsenarist (James Jonesi 
romaani põhjal) Terrence Malick, operaa
tor John Toll, helilooja Hans Zimmer. 
Osades Jim Caviezel, Sean Penn, Nick 
Nolte, Woody Harrelson, John Cusack, 
John Travolta, George Clooney, Ben 
Chaplin jt. Esilinastus Eestis 25. märtsil, 
pikkus 170 min.

Ameerika sõdur Keck (Woody Harrelson) müttab maalilisel troopikasaarel.

mi. Ta peab kasutama oma võim u arva
muse kujundajana, p iltliku lt öeldes nabim a 
vaatajal natist ja kastma ta n inapid i tu n d 
matusse.

Kui on kogunenud teatud kriitiline  pagas 
sarnaseid käekirju, tendentse, lähenem isvii
se, sünteesitud need teoreetiliseks ü ld is
tuseks, m oodusta tud  agressiivse lt vä l- 
japa iskuv platvorm , luuakse ühtlasi eel
dused suurem a kõlapinnaga sünergeetilise 
m ullis tuse -  uue laine, underground i, avan
gardi või m ille  iganes -  tekkeks. Iga suur 
tu lem ine , iga ideo loogiline pööre f i lm i
a ja loos on kä inud  käsikäes teooriaga. 
Meenutagem  kasvõi Eisensteini m ontaaži- 
teooriat, DeLuc’i kinogeeniust, Andre Ba- 
zin 'i kui uue laine äm m aem andat, isegi 
“ Dogma 9 5 ” oma ülepaisutuses on ühe 
lähenem isviis i teoreetiliseks lähtepunktiks.

Teoreetik ei pea ting im ata olema m õjukas 
isa figuur ega rasvaste juustega revo lu t
sionäär, kelle näpunäidete kohaselt teosed 
va lm ivad, kuid ta võiks olla esmane ins ti
tu ts ioon , kes m entaalse lt te llib  k ind las 
suundum uses linateoseid.

Mõnes mõttes on õigus Eesti F ilm ia jakir
jan ike  Ühenduse esimehel Karlo Funkil, kui 
ta lausub, et akadeem iline kriitika peab 
oskam a pa igu tada  konkreetse f ilm i 
laiemasse konteksti. Ent selles lauses kõlab 
ka vaoshoitud skepsis -  s iit võib välja luge
da, et Eestis polegi võ im a lik  produtseerida 
un ikaalse t ku ltuuriteksti, et s iinne saab olla 
vaid m illegi laiema jä ljendus, trende ku jun 
datakse m ujal, meie võim e vaid parim al 
ju hu l neid jä ljendada. Kriitikas tähendab 
see jahedat rahulo lu , kriitika osatähtsus 
arvam usekujundajana võib piirduda fak
to loogilise teadm ise ja piisava ü ld is tus
oskusega. Pole tarv is m ingeid idealistlikke 
neuroose -  nagunii on m illegi totaalselt uue 
genereerim ine ebareaalne. Suures kinos 
tarb im isväärtus i tootva m ajandusharuna on 
kontekst o lu lisem gi kui s isu line külg. Kon
tekstile rõhuvad tekstid jätavad kriitikust 
m ulje kui kom petentsest insaiderist, kes 
adub m aa ilm akino hoovusi.

Kriitik sureb ära
Iseenesest poleks institutsionaalse kriitika 
k irum isel m ing it mõtet. Vanale koerale juba 
uusi trikke  ei õpeta ja  küllap tek ib  ükskord 
selle kõrvale uus tund likum  ja vabalt liiku 
vam kriitika. On ju  suurem  osa kinokülasta- 
ja is t noored n ing ühel hetkel kaob vanem ail 
ja teenekam ail k riitiku il juba oma ea tõttu 
vahetu te ineteisem õistm ine oma aud itooriu 
m iga. Ent häda on selles, k riitik  on m ait- 
searbiiter -  kui tem a pub liku t ei kasvata, 
kes seda veel siis teeb. K riitiku id  kohtab 
sageli rahajagam iskom isjonide otsustajate 
hu lgas n ing  nende süm p aa tia tes t ja 
antipaatia test sõltub kaudselt ka lihaks saa
vate kodum aiste k inoprojektide nägu. Ja 
seepärast pole ka liia ldus väita, et eesti 
k inol on eesti kriitiku nägu. Seniks jääm e 
ootama Uue Film iteoreetiku laskum ist tae
vast valgete linade vahel.

A ndres M a im ik

1. aprilli Sirbis ilm unud Aili Künstleri 
artik lis  “ Lühikese elu reaalne kunst” m är
g itud f ilm i “August o ts ib  na is t” tegi 
lo om in gu lin e  ühendus Suits (Andres 
M a im ik  ja Arbo Tammiksaar) ning film  
“ Mahtra 1 4 0 ” valm is M aim iku l koostöös 
Raimo Jõerannaga.

Terrence M alick püüab oma film is  analüüsi
da sõdurite  hingeelu ja  nä idata nende 
südam evalu. Aga see südam evalu justku i ei 
veena... M ulle m õjus film  läägena, klišeedes 
kinn i ja kobavalt tehtuna.

“ Peenikeses punases joones” on kasutatud 
tõe list tähtede paraadi, enim  figureerivad 
Sean Penn, John Cusack, W oody Harrelson 
ja N ick Nolte. Näitlejatöö kohta ei ütle ma 
m idagi halba, vaprad artistid manavad oma 
näole h irm u ja valu täiesti usutavalt. Taust 
on see, m is paneb kogu asja logisema. Tege
vus to im ub  19 42 . aastal, Teise maailmasõja 
ajal. Sõdijateks on ameeriklased ja jaapan
lased. Ja s iit tu leb väga räige viga, mida 
tänapäeval sõja film ide puhul enam teha ei 
t o h ik s - jä i  m ulje, nagu oleksid ameeriklaste 
kannatused suurem ad, nende haavad ju s t
kui valusam ad. Jaapanlased on küll jah, ka 
h irm unud, aga nende hirm  on pigem loom a
lik. Jaapanlased näevad üldse vähem are- 
nenud välja, nad käivad ringi palja ja lu, 
poolalasti ja  nende viletsad onnid on vits
tes t... Jaapanlased olid nagu h irm unud vasi
kad, kes õieti ei tea, m ida nad teevad. Miks?

Põhjuseks on loom uliku lt see, et film  
põhineb James Jonesi 1962 . aastal k irju 
tatud rom aanil. Väidetavalt on see romaan 
autob iograafiline . Tõenäo lise lt on M alick 
raam atut film iks  kohendades siiski püüdnud 
loole läheneda pisut kaasaegsemalt, kuid asi 
on sellegipoolest hu ll. M ul on seda autobio
graafiat väga raske uskuda. Mälestustel on 
paraku om adus aja jooksul kaunim aks m uu
tuda, autori filosoofilised heietused ei ole 
enam autentsed noore mehe sõjamõtted.

Taskufilosoofia
Keegi m inategelane (ei saagi täpselt aru, kes 
just) loeb filosoo filis t teksti. Selline peale
lugem ine film is  on iseenesest juba aegunud 
ning odav. Osav režissöör püüab sellest ü ld 
ju hu l hoiduda, paneb sõnad mõne konk
reetse näitle ja suhu või kasutab paljukõnele- 
vaid süm boleid. M indagu sõdurile lähedale 
ja näidatagu siis kasvõi kokkusurutud ham 
baid, näidatagu higi ja pisaraid, näidatagu 
kallim a käekirja, paari sõna kirjast suures 
plaanis, näiteks sõna divorce. Kasutagu 
m ärksõnu , nä idaku läh ivaates sõdurite  
dialoogi. Aga ei. Ikka kiibitsetakse kuskil 
kaugel ja nagu tahetakse m idagi teha -  ega 
ju leta ka!

Juba film i alguses mõtlesin, et mis see siis 
nüüd peaks tähendam a? Paradiisliku laguu
ni ääres elab rahum eelne hõim , inimesed 
teevad sõbra liku lt tööd, lapsed kilkavad rõõ
must. Õhtu eel kogunevad kohalikud laulu 
saatel v idevikku pidam a. Pärismaalaste koo
rilaul on super, see tähendab, et keegi ei 
laula mööda, samas lauldakse suurepäraselt 
m itm ehäälselt. Kena hallutsinatsioon. A inu lt 
et kõike seda tehakse loom u liku lt selleks, et 
loll k inokülastaja tunneks hilisem ate lah in 
gustseenide ajal kü lm em at ja raudsemat 
rusikat oma südant pigistamas. Siin sukel
duvad lapsed helesin ises laguunis, aga 
kusagil vaevlevad kohu tava is  p iinades 
sõdurid...

Selliste ku jund ite  kasutam ine võis olla 
omal kohal paarküm m end aastat tagasi, see 
võis olla omal kohal film i esimeses versioo
nis, m is vändati 1 9 6 4 . aastal.

Liiglihast
Miks oli vaja kaadrit, kus sõdur näppab teise 
sõduri püstoli? Kuuli ta ju  endale pähe ei 
lasknud? Kedagi te ist ta ju  ka maha ei 
lasknud? Ja misasja need viiu lda jad sinna 
puutusid? OK, kui oleks vähem alt lastud 
originaalsaundi, kuidas sõdur v iiu lit mängib. 
M ul on küll äärm iselt raske uskuda, et mõni 
sõdur sõtta v iiu li kaasa võtab!

Film algas sellega, kuidas krokodill jõkke 
sukeldus. Stseen oleks võinud pisut pikem  ja 
väljapeetum  olla, aga tõenäoliselt oli see ka 
film i üks paremaid kujundeid. H iljem  näeme 
sama krokodilli, kelle sõdurid on kinn i püüd
nud ja  keda nad nüüd togivad. M ida tahab 
režissöör meile sellega öelda?

Siis natuke haavatuid, sord iin i all verd ja 
la ipu tagalas. PowerW. jä i vähem asti m inu 
jaoks neis stseenides väheks. Võibolla andis 
sellele m uljele tooni veelgi ka täiesti ilm etu 
m uusika . Ei m idagi natukenegi värsket! 
Hans Z im m er oli k irju tanud lih tsa lt jä rje 
kordse lääge v iiu lis iirup i.

Lahingustseenides oli väga teravalt tunda, 
et tegijad püüavad sisse tuua zen-budist- 
likku filosoo fia t ja selle läbi traag ilisust 
rõhutada. Näiteks: sõdur, kes jääb s ilm itse 
ma putukat rohuliblel, m ullas ukerdav lin- 
nupoeg, h iljem  ilm selt lõhkem iserahest auk
likuks m uutunud puulehed, veel rohulib- 
lesid, natukene puudelatvu, h iljem  koleda 
näoga öökull, tuu le  käes hõljuv kardinaäär... 
Aga ükski nendest süm bolitest ei kandnud! 
Selle asemel võisim e näha oh je ldam atu lt 
ü ldp laane küngastest. Aga suurtest p laani
dest jä i väheks.

Siis see stseen, kuidas üks tüüp  ennast 
kogemata õhku laseb, see stseen, kuidas 
sõdur ütleb, et tema ikkagi naisele ei kirju ta, 
stseen, kuidas ühele haavatule m innakse 
m orfium i viim a, enne veel stseen, kuidas 
ühel juba enne lahingut kõht kram pi tõm 
bub... Kõik on film i seisukohast kena ja 
tore, aga m iskipärast oli ikkagi ja jä lle  
m illestk i puudu... Asi ei pugenud kuidagi 
naha vahele. Näis, nagu see olekski p idanud 
kõik nii m inem a, et keegi saab hädiselt 
om aenda käe läbi surma ja nii edasi... Ei 
m ing it ü lla tusm om enti. (Äkki ma olen liiga

palju sõjafilm e näinud ja  sõjateem alisi raa
m atuid lugenud?) Võibolla oleks pidanud 
kaam era töö olem a te istsugune? (Ehkki 
kaameratöö oli selles film is  üks neist vähes
test asjadest, m is m inu kiidusõnu vääriks, 
teiseks on m ontaaž.)

Rohkem higi, lähem alt h irm u, vähem seda 
neetud ü ldp laan is küngast, verd suures 
plaanis (sest verd näidati valdavalt sordiin i 
all), südam epeksu, rasket h ingam ist, mulda, 
tõuke, relvi suures plaanis. Lähemale oleks 
p idanud m inem a, et m inusugust vaatajat 
kuidagi raputada.

Loll naine
Ja siis -  oo õõva! Naisekujund! M is see oli? 
Kodum aine Iho ja Sööt! Kuueküm nendate- 
seitsm eküm nendate s tiilis  film itu d  unenäo- 
stseenid! Tünnoptika. Siin mõtlen nõm edai- 
m at asja selles film is  üldse -  k iikuvat naist! 
Kole! Sinna juurde veel naine mere ääres -  
kas saab tänapäeva sõjafilm is veel lame
dam at vä ljendusviis i olla? Jah, saab ju  veel 
kasutada üksikut naist maja juures, kusjuu
res naine põ im ib üksinduse rõhutam iseks 
käed üm ber oma õlgade ja  vaatab igatsevalt 
kaugusesse. M uidugi ka see, kuidas naine 
magab kägaras voodis, käed ja lge vahel. 
M itte m ingil moel ei ole nä idatud, et see 
naine oleks oma mehele varem kirju k irju 
tanud. Esimene naise kiri nagu olekski see, 
kus ta teatab, et on le idnud endale m ingi 
lenduri... Loll naine. Või naine, kes pole oma 
meest kunagi arm astanud. Ükski normaalne 
sõduri naine ei kirjuta sõdurile palavaima 
lahingu keskele, et m ul on nüüd teine ja ma 
tahan lahutust saada. Kui selline naine tõe
poolest olemas oli, siis olgu ju m a l talle 
arm uline. Seega on kõik need igatseva naise 
ku jund id  hoobilt nu llitud . Aga aitab k iru m i
sest. Olen kuu lnud, et mõnele in im esele see 
film  meeldis, mõnele isegi väga.

Oleksin seda film i ehk kuueküm nendail 
aastail tõepoolest heaks p idanud, praegu 
m itte. Film is oli liiga palju ärritavat, nii et 
vähesed head stseenid ja kaadrid kaotasid 
oma jõu. M ul on kahju, et film is t tehti selline 
uusversioon.

M argit  A dorf
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Kas ei tundu, e t m eie ajalookäsitluse vaimne alus on m õ
ne ti kum m aline? See, m is pa is tab kum m aline, on tege liku lt 

rahvuslik norm aalsus, mis jä lg ib  ühte k in d la t põh im õte t:
eestlasel on a la ti õigus.

Andrei Hvostov

Seda mõtet Hvostov ise ei jaga -  ja ega ma teagi, paljudele 
m eist selline mõttelaad võiks omane olla - ,  kuid ometi 
om istab ta selle nii praegusele ajalookäsitusele kui ka 
ajalooteadusele tervikuna. Kusagilt kandist võib Hvostovi 
isegi mõista: paljud, sh. ka viim asel aastaküm nel ilm unud 
üldkäsitlused ei paista silma originaalse ainekäsitlusega, 
rääkimata juba uuem ate teoreetiliste aluste rakendam isest. 
Selles mõttes on eestikeelsed üldkäsitlused terve selle sajan
di olnud üsna üheülbalised, kui m itte arvestada nende ideo
loogilisi aktsendim uutusi. Varasemad sellelaadsed tööd, olgu 
siis kolm eküm nendate l ilm unud “ Eesti a ja lugu” ja veelgi 
rohkem “ Eesti rahva a ja lugu” olid oma teostuselt suuresti 
baltisakslaste k irju tiste  jä tkuks (ja kohati ka kom p ila t
siooniks), a inu lt et nende suun itlus oli jus tku i vastupid ise 
märgiga viim aste suhtes. Sama suunda võib märgata ka 
käesoleva küm nendi raamatute juures; vahe on a inu lt selles, 
et need on ennekõ ike  vahetum as opos its ioon is  nõu
kogudeaegsete töödega ja alles seejärel baltisakslaste ideo
loogiliste suundum ustega. See tähendab sisu lise lt seda, et 
kui II m aailm asõja järgsetel aastaküm netel leiti, näiteks, et 
Eesti ühendam ine Venemaaga XVIII sajandi alguses oli hea 
(või progressiivne, nagu oli kombeks toona kirju tada), siis 
uusrahvuslike a ja lookirjuta jate arvates saabus sellega Eesti 
ajaloos kõige süngem ajajärk, mis võis üldse järgneda “ heale 
Rootsi a jale” , rääkim ata kunagisest iseseisvusajast. (Selles, 
tõsi, pole nad kuigi originaalsed, sest sam asugune etteku ju
tus oli levinud ka 1 9 3 0 . aastatel.) Ja kui nüüd nim etada veel 
baltisakslastest a ja lookirjuta ja id, siis nende arvates -  ja 
kuidas see nende poliitilise  meelestatuse juures saanukski 
te isiti olla -  said head ajad, mis olid alanud XIII sajandil, 
s iinm ail otsa Liivi sõjaga, m il Vana-Liivim aa m inetas po lii
tilise iseseisvuse ja Eesti ala läks Rootsi riigi koosseisu. 
Kõigel sellel on ajalooteadusega oma trad its ioon iline  ning 
kindel seos, kuid see pole kaugeltki m itte ajalooteadus ter
vikuna. Ja seda peaks vististi veel kord rõhutam a. Siin on 
tegem ist e rinevate ideo loogiatega, m is on sageli ka 
ajaloolasi, raske uskuda, et neile endilegi m ärkam atu lt, oma 
teenistusse võtnud.

Midagi sellist on juh tunud  ka Hvostoviga, kuid tema 
eripära on see,-et ta loob endale ise kunstliku probleem i, mis 
õigupoolest ei kuulugi ajalooteaduse, vaid pigem ideoloogia 
ja rahva ajalooteadvuse valdkonda, kui enam sedagi, ning 
üritab seda siis lam m utada. Tema põhiteesiks on ilm selt see, 
et “Jakobson andis Eestile tema rahvusliku ajaloo, kuid ei 
te inud seda ajaloolase, vaid ideoloogina. Ja seda alget 
kannab meie rahvuslik ajalooteadus endas tänase päevani” . 
Selles rahvuslikus ajaloos valitseb leppim atu vastuolu XIII 
sa jand il Eesti va llu tanud  sakslaste ja  eestlaste vahel. 
Õ igupoolest peaksime esm alt küsim a, mis on see “ rahvuslik 
ajalooteadus” ja m ille poolest ta erineb lih tsa lt a ja looteadu
sest? Sellelegi küsim usele on Hvostovil vastused valm is. 
Tõsi, need tu leb raamatu eri lehekülgedelt kokku korjata. 
Piirdume vaid mõne näitega. Enamasti algab a ja lookirju tus 
a llikatest n ing a llikakriitikast. Ja juba selles esimeses faasis

ilm neb, et “ rahvus lik  a ja looteadus kasutab te is tm oodi 
a llikakriitika t. A jaloolane loeb kroonikast välja seda, m ida ta 
välja lugeda tahab” . Rahvuslik ajalooteadus rakendab nn. 
m usta-valge (hea-halva) prin ts iip i, kus meie ju hu l on sak
slastest valluta jad negatiivse ja eestlased (ükskõik, kuidas 
neid siis XIII sajandil ei n im etatud) m uidugi mõista parema 
alge kandjad. Rahvuslikku ajalooteadust iseloom ustab ka 
teatud suvalisus fakti käsitluses, m is olevat “ üheaegselt äär
m iselt jä ik  ning samas äärm iselt pa ind lik ” , sõltuvalt sellest, 
kas vaatluse all on agressiivne vaenu lik  elem ent või siis enda 
rahum eelne rahvas jne. Kõige selle taga seisab Jakobsoni 
ko llitav figuur, kelle vari langeb veel meie tänaselegi 
ajalooteadusele. Ent ütelgu seda Hvostov ise: “ Meie tänane 
Eesti ajaloo käsitlus on sa japrotsend ilise lt XIX sajandi 
ärkam isaja saadus. See ajalookäsitlus tekkis rahvuslike vas
tasseisude ajastul ja  ta on niisugusest vastasseisust m ärgis
ta tud” .

M illis t konstruktiivset diskussiooni saab rajada eelöeldu ja 
sissejuhatuseks toodud väite põhjal? Õ igupoolest on seda 
päris raske teha, sest see, m ida Hvostov meie ette manada 
tahab, on m ing i ve ider m õtte line  tuu levesk i, m illega 
võitlem iseks ta jus tku i otsiks kaaslasi. Nendel, kes on 
lugenud meie ajaloolaste akadeem ilis i uurim usi, olgu siis 
19 20 . -  30 . aastatest või ka sõjajärgsetest aastatest, on teda 
m õtte isk i võ im a tu  jä rg ida . Ta vä ited , et me olem e 
a ja lookäs itluse arusaam ades Jakobsoni kaasaegsed ja  
aatekaaslased, pole vähem alt selle raamatu lehekülgedel 
fundeeritud ega saagi olla. Ma arvan, et seda tajus Hvostov 
k irjutam ise käigus isegi, tuues järgnevalt oma m õttekäikude 
tõestuseks sisse arute lud markantsete, kuid ka rahvusliku 
ajalooteaduse seisukohalt perifeersete J. Uluotsa ja J. Luiga 
tööde üle. Ja vähe sellest: tulevad ka K. A. Hindrey, E. Kip
pel, M. M etsanurk. Seegi on mõistetav, sest kusagilt tu leb 
oma väidetele tuge leida. Just ü lalloetletud nimedega laskub 
H vostov s u ju va lt soo tum aks te ise le  tasand ile , jä ttes  
ajalooteaduse (rahvusliku) kus seda ja teist, sest kes neid 
akadeem ilisi a jalookäsitlusi ikka loeb. S iinkohal väärivad 
veelkordset n im etam ist ka U luots ja Luiga, sest viim ased "on 
m õjutanud eesti haritlaskonda tervikuna rohkem kui e luku t
selised ajaloolased, ja haritlaskond om akorda on selle “õige” 
a jaloosõnum i edastanud oma rahvale” . Omas ajas olid nii 
U luots kui Luiga m uidugi populaarsed ja loetud, kuid selles, 
et neil on ka meie kaasaegsete eestlaste ajalooteadvuse 
kujundam isel m ingi arvestatav funkts ioon, võib ilm selgelt 
kahelda.

Hvostovil on õigus, kui ta räägib sellest, et a ja loolist ilu k ir
ja n d u s t loetakse m ärksa rohkem  kui akadeem ilis i 
a jalookäsitlusi või ka kroonikaid , ja et paljude inim este 
ajalookäsitus pärinebki sellistest raam atutest või siis sellest, 
m ida koolis õpetati. Kuid m illest siis Hvostov õieti räägib? 
Kas ta räägib ajalooteadusest, iluk irjanduslikest a ja loo
käsitlustest või rahva ajalooteadvusest, mis elab Jakobsoni 
ajastu arusaam ade varjus? Need, olles küll omavahel seo
tud, on siiski sootum aks erinevad fenom enid. Ei saa ilu k ir
janduse põhjal teha üld istusi ajalooteaduse kohta ega pelgalt 
viim ase alusel rahva ajalooteadvuse kohta.

Kuid vähe sellest. Selle eestlaste ja sakslaste vahelise ü le
tam atu vastuolu n ing vaenulikkuse, mida meie varasemas 
ilukirjanduses ja a ja lookirjanduses, ja m uidugi ka po liitilistes 
tekstides enim  rõhuta tu lt esitati, toob Hvostov ka tänapäeva: 
“ Enamus m eist jä tkab m uistset vabadusvõitlust nende vastu, 
kes on am m u hauas. Kuna nende -  “ nem ad” on meie vaen
lased -  pärand on ta lletatud jäädavalt meie teadvuses, on

see võ itlus juba am m u aega tagasi m uutunud sõjaks 
iseendaga” . Ma arvan, et enam ikule eestlastest ei tu le selline 
m õttekä ik enam am m u ka kõige varjatum ates teadvusesop- 
pides pähegi. Kui kuni Um siedlung\n\ oli see võ im alik, kas 
või selle tõttu , et siin elas baltisakslaste kogukond, kelle ole
masolu võis rahvusliku lt meelestatud in im estele am etliku 
propaganda kontekstis pidevalt meelde tuletada m öödunud 
7 0 0  aastat, siis tõid järgnevate aastaküm nete sündm used 
peale uusi ja tugevam aid ladestusi rahva ajalooteadvuses, 
n ihutades ühtlasi ka rahvusrom antilise aspekti ajalootead
vuses taamale.

S iinkohal pole vajadust peatuda pikem alt m ittesakslaste ja 
sakslaste suhetel kristianiseerim isejärgsetel sajanditel, seda 
enam , et sellega seonduvatest küsim ustest libiseb ka Hvos
tov põgusalt üle, kui m itte arvata selle hulka eesti keeles 
omaks võetud alamsaksakeelsete laensõnade pikka loetelu. 
Selles pole tõesti m idagi uut, pealegi on neid rohkem, kui 
siin loetletud. Küll on aga kum m astust tekitav autori m õt
tekä ik: “ Kui meie ajalookäsitlus eeldab halastam atu võitluse 
ja vastasseisu k irje ldam ist, siis pole seal ruum i keskaegsete 
laenude rohkusest tulenevaile järeldustele. / — /  Oletame, et 
eestlaste sotsiaalse ajaloo kirjutam ise l tu leb vältida laensõ
nade teem at selle kontseptuaalse sobim atuse tõ ttu ” . Mulle 
tundub , et siinkohal oleme jõudnud tupikusse. See pole 
enam tõsise lt võetav. Halenaljakaks aga m uutub see siis, 
kui lugeja saab teada, “ et meie keeleajalugu n ing meie sot
siaalset ajalugu hoitakse rangelt lahus. Keskalamsaksa laen
sõnade hulgast n ing kvaliteedist ei räägita ajalootudengite le 
sõnagi” . Vaesekesed!

Kahjuks ei saa sellega piirduda, sest ülalöeldu käis va l
davalt Hvostovi raamatu teise osa “Jakobsoni aeg” kohta. 
Umbes sama m ahukas on ka "M õttelise Eesti” esimene osa 
“ Henriku aeg” , m is on pühendatud Henriku L iiv im aa krooni
ka tõlgendam isele. Nende kahe osa seos on küll pigem m õt
te line kui sisu line, kuid ühendavaks võiks olla tõlgenduste 
erinevus, m ida ühelt poolt pakub välja Hvostov n ing teisalt 
rahvuslik ajalooteadus oma algusest kuni Enn Tarvelini välja. 
(Selles seoses pole viim ase esindajate erinevused, olgu need 
ideoloogilised, teaduslikud või m uud, o lu lised.) M ulle tu n 
dub, et Hvostovile pole m itte niivõrd o lu line mõista Henrikut 
ja tema ajastut ega in im esi, kuivõrd läheneda sellele tekstile 
kui vahendile, m is aitaks toestada tem a konstruktsiooni ning 
ühtlasi lam m utada tema poolt rahvuslikule ajalooteadusele 
om istatud lähenem ist. Kuid ju s t siin to im ubk i Hvostoviga 
jä rjekordne teisenem ine, tõenäolise lt see, mida ta kõige 
vähem oskas oodata või karta. Ta distantseerub teksti 
teaduslikust analüüsist ja in terpretatsioonist ning jõuab, 
kannustatuna oma ideoloogilisest lähenemisest, Jakobsoni 
ja Luiga piirim a ile , aktsenteerides küll neile diam etraalselt 
vastupid ist. Pärast hulka vastavasisulisi näiteid leiab Hvos
tov, et “ lugeja on nüüd küllastunud keskaegsete kroonikate 
teadetest, m is õõnestavad usku idealiseeritud esivane
matesse. Siit kerkiv probleem on jä rgm ine -  hakates usku
ma seda, mis keskaegsetes kroonikates meie esivanemate 
kohta mustvalgel seisab, satume me iseendaga vastuollu. 
Kas me taham e end samastada esivanematega, nagu neid 
kroonikas kirjeldatakse. M iks me ei võiks sellest vabaneda, 
tõestades loogiliselt, et kroonik suh tub paganatesse eelarva
m usliku lt. Et ta lausa valetab ja sellest tu lenevalt pole meil 
vaja teda uskuda” . Arvan, et enam ik meist ei kannata nii 
suure identiteedikriis i all, et peaks end samastama XIII või 
ka m öödunud sajandil elanud esivanematega; ja isegi 
küsim us sellest, kas nad olid röövlid ja m õrtsukad, pole o lu 
line, rääkim ata sellest, kas nad olid ju lm ad  või m itte. See on 
o lu line a inu lt vaadeldava ajastu kontekstis.

Ma ei hakka p ikem alt peatuma kõikidel autori väidetel, 
m ida ta esitab selles kü lla ltk i segases ja hektilises osas; siin 
on puudutatud paljusid küsim usi, m is on töö põhikontsept
siooni seisukohalt ebaolulised. Siiski peatuksin ma ühel ter
vet seda raam atut läbival joonel: n im elt näib, et Hvostovi 
lähtekohaks on ettekujutus, et tema raamatu võim alikel 
lugejatel on Eesti ajaloos staatiline ajalookäsitus, m is on 
tu lenenud Jakobsonist või selle h ilisem atest m od ifika t
sioonidest. See m uidugi sobib tem a iähtearusaama. Kuid 
m iks peaks tänapäeva inimeses ristisõja kui halastusakti 
käsitlem ine tõrke tekitama? M iks peaks ristisõdade neut
raalne käsitlem ine olema vaat et ü le tam atu lt raske? Ei ole 
ju ! Am m u enam m itte.

Kindlasti on Hvostovil õigus, kui ta väidab, et “ Eesti ajaloo 
praegune käsitlus ei ole ainus võim alus meie ajaloost 
rääkim iseks” . Neid võim alusi on m itm eid teisigi, kuid kas 
selleks on mõttekas pöörduda m öödunud sajandisse ja 
uskuda, et lihtsa märgivahetusega sünn ib  m idagi uut. 
Pealegi olem e juba varem kuu lnud “orirahvast” jne. Kõik see 
tundub  tänapäeva teaduse seisukohalt olevat kuidagi liiga 
ajast ja arust.

T eet V eispakValjala linnus. Illustratsioon Sulev Vahtre raamatust “ Muinasaja loojang Eestis” .



Kultuurkapitali raamatute rahastamise poliitikast
Täielik pettumus, see ei ole kes-sai-ja-kes-ei saanud-lugu
Probleemi ei ole
M art Velsker k irjutab 1. aprilli Sirbis, et raha 
napib ja Kultuurkapita l ei saa enam nii palju 
taotlusi rahuldada kui ennevanasti. Nagu 
oleks see m ingi tõsine probleem.

Raha nagu iga kirjandusega kokku puutu
nud in im ene teab, ei ole kõige esimene ega 
kõige tähtsam  asi. Tuleb mõista p õ h i lis t - s e 
da, et Tammsaare ei saanud “ Tõe ja õiguse” 
kirjutam iseks küm m et m iljon it, aga sai selle 
k irju ta tud ja käib ka kuidagi. Küll aga saab 
sama sisuga seebika jaoks küm m e m iljon it.

Lõppude lõpuks käib ju tt ju  a inu lt m ingist 
poolest m iljon ist. Üle m iljon i on ikka veel 
kasutada ja ma ei usu, et sellest puudu 
tu leb, et paar kolm korralikku raam atut ära 
rahastada. Ei mäleta sellist aastat, kus üle 
kahe-kolm e tuntava kirjandusesisaldusega 
raamatu oleks ilm unud, ja teiste vajalikkuses 
kahtlen ma siiralt.

Presidendil on õigus
Kõige võõristuse juures, mida ma meie väga 
lugupeetud presidendi härra Meri suhtes 
tunnen, ei saa ma anda kirjanikele muud 
nõu kui tema. A inus tark nõuanne, mis k ir
jan ike le  raha asjus on antud, on tu lnud 
presidendi suust -  hakake ettevõtjateks. Kui 
raam atute k irju ta ja  võtab ennast arvele 
eraisikust ettevõtjana, saab ta nägijaks.

A inus, m ida Meri nõuandele lisada, on 
de ta ilid , m õned m öödapääsm atud ääre
märkused. Ettevõtjal ei teki kirjaniku küsi
m ust: m iks ma raha ei saanud? Ehk: kust 
ma küsin? Ettevõtja, kes toodab keeduvorsti, 
ei küsi raha K ultuurkapita li keeduvorsti- 
s ih tkaoita lilt. Tal ei tu le sellist mõtetki.

Ja rum alaid mõtteid ei mõtle ettevõtja sel
lepärast, et ta teab, kust raha tuleb. Raha 
annab see, kes vorsti ostab. Sellist kon tin 
genti n im eta takse k lien tideks. Ettevõtja 
m õtleb: kes on m inu raamatu klient? Teata
va inte lligentsi juures mõistab ta, et kui ta 
toodab m ärgatava kirjandusesisa ldusega 
raamatu, ei ole olemas sellist klienti in im ole- 
vuse kujul.

Riiklik saladus
Neid paari alam akstud spetsialisti, kes on

võim elised kirjandust lugema, pole m ingit 
põhjust koormata raamatute finantseerim i
sega. Ega nad neid enda tarvis ei loe -  nad 
loevad riigi edenemise huvides. K irjandus, 
sarnaselt riig isa laduse le , on kättesaadav 
väga vähestele. See ei tähenda, et teda 
poleks vaja. Ta on asendam atu väärtus seal, 
kus ta on, ja teda ei saa rahastada samadel 
alustel nagu ajakirjandust, mis on igal pool.

Oma olem uselt on kirjandus riigisaladus ja 
seda m itm el põhjusel. Üks asi, et vähestele 
on an tud teda m õista . D em okraa tliku  
lähenemisega on kirjandusasjades a inu lt 
vigu tehtud. K irjandus on eliid i om avaheline 
asi ja jääb massidele saladuseks juba a inu lt 
selle pärast, et neil puudub selle m õist
m iseks vastav e tteva lm is tus , ee ldustest 
rääkimata.

Teine saladus on see, kuidas kirjandus riigi 
huvides to im ib . Seda ei oska keegi ka kõige 
parema tahtm ise juures veenvaks projektiks 
k irjutada. Ma kujutan ette, et väga vähestes 
rahataotlustes on projekti eesmärgiks rahva 
elujärje parandam ine kirjanduse paradigma 
m uutm ise läbi. Piirata oma eesmärke pelgalt 
raamatu avaldamisega on küll aus viis tu n 
nistada oma projekti e lujõuetust, aga ei ole 
meie ausas keskkonnas m ingi põh im õt
te liselt uus asi ega vääri väh im atk i toetust. 
Ausus ja  saladus on nagu siga ja kägu.

Klient on riik
Riigisaladuse ja kirjanduse klient on riik. Siin 
ei ole üldse m idagi seletada või põhjendada. 
Asju tu leb lih tsa lt õige nurga pealt vaadata. 
Saladus küll, aga eelkõige tootm ine. M art 
Velskril oli kahes asjas õigus. Projektid tu leb 
korra liku lt lahti kirjutada ja need peavad 
realistlikud olema. M illine  toode äratab usal
dust, kui selle tootm isku ludes on a inu lt 
pakkem aterjaii (paber) ostm ine, pakkim ine 
(trükk im ine) ja heal ju hu l ka pakendi ku jun 
dam ine (m akett, kaanepilt).

M illine m in isteerium  ostab arvuteid a inu lt 
selle järgi, kui kirjeldatakse pakendit: papist 
-  maksab nii palju, sildi k inn itam ine ja kasti 
k inn ik leep im ine -  maksab nii palju. Nii ei 
aeta asju. Raamat ehk kast sisaldab k irjan 
dust -  toodet. See on selge. K irjandust aga

toodetakse nagu te is ig i irdm ateriaa lse id  
saadusi (advokaadi ja raam atupidaja teenu
sed) inte llektuaalse to im ingu käigus, mida 
kogu m aailm as mõõdetakse töötundides, 
pluss see koma teine.

Korilus kapitalismi ajal
M illine  raamatu projekt on usutav, kui see ei 
sisalda töö tunde. Ja h inna lis i töö tunde, 
m ida võib sisaldada raamat. M ida on k irju 
tatud 2 0 0 0  tund i ä 5 krooni tund. M itte 
midagi väärtuslikku.

Tundub, et K ultuurkapita li ideoloogia on 
korilus -  kusagilt metsast või rabast otsitakse 
ja leitakse käsikirju, m is siis m aksum aksja 
raha eest ära pakitakse. K irjan ik  on nagu 
kaasaegne korilane asotsiaal, kes lihtsalt 
vaatab ringi, kus käsikiri ripakil on, ja viib  
selle kokkuostupunkti -  antud ju h u l Kultuur
kapitali. Vähim gi võim alus ise tüh je  pudeleid 
-  käsikirju -  toota tal puudub.

Võrdlus asotsiaaliga on a inu lt sotsiaalselt 
korrektne, sest asotsiaal teeb siiski s ih ipärast 
tööd, mida k irjan ik  endale lubada ei peaks 
saama, sest ta peab tegelema sih ipäratu ela
tise teenim isega sih ipäratu tootm ise kõrval. 
Ühesõnaga, k irjan ik  otsib metsast ühe puu 
otsast käsikirju ja teise puu otsast elatist. 
Velsker on asjast väga õigesti aru saanud, et 
kulka s tipend ium id katavad vaid osaliselt 
stipendiaatide elatuskulud.

Osaline lahendus
Arstionu ü ld juhu l ei seleta, et me ravime 
sind siin a inu lt osaliselt, nüüd lähed koju ja 
lõikad oma pimesoole asjad ise lõpuni, et 
me saime natsa vähe pappi m öödund kvar
tal. Kohtus ei mõisteta ka vargale sellist 
karistust, et istub aasta riigi kulul vanglas ja 
teise aasta istub pa ljaksvarasta tu  ku lu l 
v iim ase keldris. K irjandusõpetaja ja raa- 
m atupoem üüja ei pea vist ise katma osaliselt 
kooli ja kaupluse kulusid -  k irjan iku l on see 
privileeg.

Velskri m ainitud num brid 10 0  0 0 0  -  
2 0 0  0 0 0  ühe raamatu jaoks, m ida ikka 
pidavat ette tulem a ja mis pidavat väga eba
reaalsed olema, on enam -vähem  õiges suu
rusjärgus, napid küll Euroopa maastaabis,

aga meil võiks ehk kuidagi to im e tu lla . Seda 
tehakse, aga kuidas, see on riigi saladus. 
Meie riik  saaks k indlasti väga palju kahju, 
kui see nikk, kuidas 15 0 0 0  krooniga raa
mat toodetakse, näiteks rootslastele teata
vaks saab.

Iga toode, ükskõ ik kui hea ta ka ei oleks, 
vajab turustam ist. Selleks on tööl tavaliselt 
m üügijuh t. M üügiedenduseks on vaja PRi 
teha ja toodet reklaam ida. Raam atupidajale 
ja transpord itöö listele on vaja sam uti m aks
ta. Paarisaja tuhandega seda m uidugi ei saa 
aga saab projekteerim ise käivitada. Eelda
des, et pro jekteerim ine on küm nendik kõigist 
kulutustest.

Säilitamine
Velsker räägib s tru k tu u ri sä ilitam ise le  
m inevatest kuludest ja sellest, et midagi 
suurt üle ei jää, iseäranis noortele tegijatele. 
Ajalugu näitab veenvalt, et igasugused struk
tuurid , mis a inu lt säilitavad ja midagi ei 
anna, säilivad väikeste kuludega suure
p ä ra s e lt-  iseäranis hästi säilivad kalm istud. 
Meie k irjandusk i on um bes selle tao line 
struktuur, kuhu korraldatakse lilledega rong
käike, jagatakse laiali lau lu lehti ja  võiste l
dakse juh tiva te l aladel nagu kirstutõstm ine, 
augukaevam ine  ja  sü ld isö öm ine  kiiruse 
peale. Võistlus ka lm istu l on kü lla lti veenev 
kirjanduse olukorra kujund.

Kapitalism on ometigi pank
Huvitav, kuidas meie kirjandus suutis im ek ii
resti sotsia listlike vorm i ja tootm isnõuetega 
kohaneda, aga kap ita lism  ei hakka kuidagi 
pähe. M uusika in im esed ei räägi m uust kui 
tootm isest. Aga k irjan ik  ei ole ometi m uusik 
ja kapitalism  ei ole m ingi vabrik. Kapitalism  
on eelkõige pank -  ja ju s t seda peaks olema 
ka kirjandus.

Seni, kuni meie kirjandus on kalm istu, 
saavad k irjan ikud lilli ja küünla id , paremal 
ju hu l pärgi, m itte raha. Raha viiakse panka. 
Kas kirjandus saab olla pank? Vastus selle 
küsim usele on: kui kirjandus saab vabal tah
tel olla kalm istu, siis saab ta soovi korral olla 
ka pank.

Sv e n  K iv is il d n ik

Kujutava ja rakenduskunsti 
“ projektide” sihtkapital
Eesti Kultuurkapitali viimast, esimese 
kvartali toetuste aruannet näitlikustas 
vaid ühe, s.o. kirjanduse sihtkapitali 
esimehe aruanne, miks jaotati raha just 
niimoodi. Kahjuks oli seegi puhuti ohkiv- 
puhkiv ning ebakonkreetne. Kultuurkapi
tali direktori Avo Viioli repliik julgustas, et 
küllap järgmistel kvartalitel asi paraneb 
ning eelmise valitsuse liigsest aktsiisi- 
hurraast johtuv sisseprogrammeeritud 
alalaekumine saab pehmendatud.

Kultuurilehel oleks aeg aru saada, et kul- 
tuu riin im esedki peavad lugu Äripäeva stiilis 
kom m entaaridest n ing oskavad arvupudist 
enesele vaja likke prognoose välja lugeda. 
Viiol võiks võtta vaevaks ja selgitada Sirbi 
veergudel, m ille  alusel ja kes ning m illa l 
prognoosisid am etlikust plaanist 7 m iljon i 
võrra vähema jaotuse ja miks see prognoos 
vaevalt kaks kuud peale aasta algust veel 7 
m iljon i võrra väiksem aks osutus. Kes vastu
tavad nende prognooside eest? Kas a inu lt 
riik  ja rahandusm inisteerium i nä id isnum b- 
rid?

Esimese kvartali kujutava ja rakendus

kunsti s ih tkapita li jaotuses jä id  selgelt kan
natajaks pooleks riik likud  institu ts ioon id , 
eriti m uuseum id. See oli a inuke sih tkapita l, 
kes jä ttis  seekord riik likud institu tsioonid 
m ängust välja. Kas võib järgm isel korral 
oodata sam asuguseid sam m e te istegi 
s ih tkap ita lide  puhul? Või jäävad edaspidi 
välja ka om avalitsuslikud kultuuriasutused? 
Siis peab m uutm a ka ku ltuurkap ita li sea
dust. Eelm ine sih tkapita li juha tus astus pro
gram m ilise sam m u, hakates eraldama igas 
kvartalis sum m at (ca 100  0 0 0  krooni) kum 
m alegi Eesti kun s tim u u se u m ile  kogude 
täiendam iseks ostudega. Tegelikkuses läheb 
kogu see raha ju  otsekohe ja m aksuvabalt 
kunstnike le tagasi.

Veelgi enam , eelm ine sih tkapita li juha tus 
pani sellise otsusega ühtlasi osa nõukogu 
vastu tusest m uuseum ide  ostunõukogude 
õlule. Kes siis veel teab parem ini, m issu
gune nähtus on m uuseum ikogus katmata. 
Uus sih tkapita li nõukogu ilm utas aga päde
vust sellegagi, et hakkas enne sum m ade ja o 
tam is t nõudm a ülevaadet, kelle teoste ost
m iseks neid sum m asid kasutatakse. Justkui

poleks m uuseum ide ostunõukogude seisu
kohad pädevad või kaasaegset kunstis itua t
siooni piisavalt reflekteerivad.

Seni m oodustas K u ltu u rka p ita li raha 
peaaegu 2 /3  m uuseum ide ostusum m ast. 
Ülejäänu tu li riik like eelarveliste eraldistena. 
M uuseum id ei ole tä ie liku lt eelarvelised asu
tused, vaid saavad riigieelarvest nn. eraldisi 
oma eksistentsiks. R iigieelarvelistest ostu
sum m adest katavad m uuseum id ostuva- 
jadusi pärandi ostm isel, sest seda ku ltuur
kapital ju  ei toeta. S ih tkapita l ostab vaid 
kaasaegsete kunstnike töid. Seega ei ole 
m uuseum ide kogude tä iendam ine ku ltuuri
pärandi ja väliskunsti osas ku ltuuriküsim us 
eesti m aksum aksja le ega seotud kunstiku l
tuuriga Eestis.

Praegune o lukord  v iita b  varasem ate le  
ENSV Kunstifondi ja ENSV K u ltuurim in is 
teerium i aegsetele ostukom isjonide le, m ille 
koosseisu kuulusid ikka ühed ja samad 
nom enklatuursed nim ed ning m uuseum idel 
ei olnud kaasarääkim ise võim alust. Seega 
sattuski sageli ühte kogusse hu lgaliselt ühe 
autori töid või suisa koopiaid n ing teiselt ei

olnud m itte m idagi.
Seekord jä ttis  kujutava ja rakenduskunsti 

s ih tkap ita l tä ie lik u lt kõrvale riig iasutuste 
taotlused. Ega m uude taotlustega peale 
ostude nii suu rt m uret polekski. Eks tuleb 
edaspidigi igal m uuseum itööta ja l -  näituse 
kuraatoril oma palgaraha eraisikuna taotleda 
ning m uuseum  on jä lle  mäel. Seekordseid 
um bsõnalisi rahastam isi “ näitus(t)e korral
da m iseks” vaadates tu n d u b  see olevat 
a inum õeldav printsiip .

Loodetavasti suudavad riik likud kunsti
m uuseum id ennast ja oma struktuuriüksusi 
registreerida järgm iseks korraks vastavates 
instantsides poolriik likena või üh iskondlike
na, et nende taotlused, kõik erand itu lt "p ro
jek tideks” nim etatuna, teemal “ ettevalm is
tusteks ja  näituste korra ldam iseks” rahas
tatud saaksid. Samas avaldatakse ikka toe- 
tustaotlusi riik like  instantside nim ede all, et 
kujutava ja  rakenduskunsti nõukogul oleks 
kusagilt m idagi lõigata.

E n r ik o  Ta l v is t u ,
Tartu Kunstim uuseum i direktor
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Konstantin Päts 
MINU ELU
Raamat toetub suures mahus K. Pätsi enese kirjadele, mä
lestuskildudele, elupilte ettetoovatele või tema riigimehelikke 
samme selgitavatele kõnedele, aga ka avaldustele või dokumen
tidele, mis polemiseerivad peategelase ning tema eluga.
Sisaldab arvukalt fotosid, lõpus nimeloend. Koostanud ja sisse
juhatuse kirjutanud Hando Runnel, toimetanud Katre Ligi, 
kujundanud Lembit Küüts. Ilmamaa, 1999, 288 lk.

Cathal J. Nolan
MAAILMAPOLIITIKA LEKSIKON
Olulise osa tekstist hõlmavad märksõnad, mis tutvustavad maa
ilmasüsteemi arengut ja tänapäevast olemust, nagu ta end ilm u
tab rahvusvahelise majanduse, õiguse ja korralduse koostöö- ja 
konkurentsisuhetes. Raamat toob esile ajalooliste või tänapäe
vaste juhtivate isikute rolli, samuti võtmeideed, ühendused ja 
organisatsioonid.Tõlkinud Peedu Haaslava, Ann Kivikangur, Olev 
Luhaveer, Raivo Rammus, kujundanud Endla Toots, toimetanud 
Raivo Rammus. Olion, 1999, 416  lk., kaardid.

Iwan Goll 
EUROKOKID
Isaac Langi nime all sündinud ja paljusid pseudonüüme kasuta
nud autorit (1891 -  1950) on eesti keelde varem tõlkinud Ma
rie Under. Alustanud ilmasõja ajal luuletamist dadaistina ja eks
pressionistina, hakkas Goll 1924. a. välja andma uue kirjan
dusvoolu häälekandjat, ajakirja Sürrealisme. 1928. a. ilm unud 
“ Eurokokid” on sajandialguse usu- ja eetikakriisi ekspressiivse 
kajastaja hingekarje. Tõlkinud Aadu Hurt, toimetanud ja järelsõ
na kirjutanud Anu Saluäär. Loomingu Raamatukogu, 1999 /10 , 
64  lk.

Göran Tunström 
VARAS
“ Põhjamaade romaani” sarjas ilmunud rootsi kirjaniku, maag
ilise realismi esindaja (s. 1937) loomingu põhiteemaks on 
inimeses peituva ürgse elujõu heitlus surma, valu ja vaim uhai
gusega. Raamatu peategelaseks on kaltsakapere kolme
teistkümnes laps, kelle unistuseks on varastada Uppsala ülikooli 
raamatukogust kuulus Hõbepiibel ja tuua armastatud kasuõde 
varjuriigist välja, nagu Orpheus päästis Eurydike. Tõlkinud Ene 
Mäe, toimetanud Arnold Ravel. Eesti Raamat, 1999, 352  lk.

SEEBA KUNINGANNA MÕISTATUSED
Juudi legendid ja muinasjutud hirmsast merekoletisest Levi- 
aatanist, kahest poemehest, vaesest lesknaisest, rabi Löwist 
ning targast ja õiglasest kuningas Saalomonist, kellele Seeba 
kuninganna oma mõistatusi esitab, on huviga loetavad igas 
vanuses. Tõlkinud Ita Saks, illustreerinud Reti Saks. Aviv, 1998, 
77 lk.

Mari Hiiemäe
DEUTSCH IM GESCHÄFTSLEBEN. TELEFONGESPRÄCHE
Saksa ärikeele õpikute sarjas on varem ilm unud “ Handelskon 
takte” koos kassetiga ja “ Korrespondenz” . Nagu eelmised, nii 
lähtub seegi õpik eeskätt ärialal tegutsevate inimeste praktilistest 
vajadustest, teemaks konkreetsed telefonivestlused erinevatel 
tööalastel teemadel. Raamatu juurde kuuluvad kaks kassetti 
võimaldavad eraldi treenida ka kuulamisoskust, mis tele
fonivestluses on väga oluline. Toimetaja Maie Pulst, tehniline 
toimetaja Taivo Org, kujundaja Kalev Tomingas. TEA, 1999,
172 lk.

Maie Lepp
GRAMMATIK IST KINDERLEICHT!
Lihtne saksa keele grammatika, mis sobib nii õppimiseks kui 
kordamiseks, nii iseõppijale kui tööks õpetaja juhendamisel. Iga 
uue reegli järel saab õppija kinnistada ja proovida oma teadmisi 
harjutustega, mida seejärel saab kontrollida raamatu lõpuosas 
oleva võtme abil. Olulisemad käsitletud teemad on kokku võetud 
koondtabelitena. Toimetajad Maie Pulst, Kati Rump (saksa 
keel), Eva Viira (eesti keel), Küllo Vende (üldtoimetaja). Tehni
line toimetaja Ene Kasesalu, kujundaja Kalev Tomingas. TEA, 
1999, 231 lk.

KEELE JA KIRJANDUSE KOONDREGISTRID 1978 -  1987
Kogumikus on lisaks koondsisukorrale eraldi ära toodud 
autorite, isikunimede ja illustratsioonide register, samuti lühen
did. Koostanud Heikki Kiiski, trükivalm is seadnud Madis Norvik 
ühtlustanud ja korrektuuri lugenud Tiina Hallik, Väino Klaus, 
Mart Meri, Heldur Niit, Irja Pärnapuu, Eevi Ross, Milvi Vaher ja 
Piret Viires. Registreid saab ajakirja toimetusest Tallinnas 
Roosikrantsi 6, äripäeviti kl. 1 0 -  15. Üksikisikust ajakirjatelli 
jale kviitungi ettenäitamisel tasuta, teistele 75 krooni.

Liivlased Liivimaal
Kui liivisõbrad kuulsid, et Fenno-Ugria Asutus 
korraldab 27. märtsil k. a. sõidu Lätimaale liivi 
päevale, küsisid nad,-kas läheme Liivi randa. 
Aga ei, meie tee viis vaid pisut Eesti-Läti piirist 
lõuna poole, Staicele väikelinna.

Lisaks Kuramaale on liivlased elanud ka Liivi 
lahe idakaldal: Väina jõe alamjooksul, sh. prae
guse Riia linna alal, Koiva jõgikonnas, Idumea 
väikemaakonnas ning Metsepole piirkonnas. 
XII-XIII sajandil ulatus liivi maade idapiir 
Lääne-Vidzemes kuni 100 km kaugusele me
rest. XIX sajandil elas Vidzeme liivlasi veel 
Salatsi ümbruskonnas, kus viimane neist suri 
tõenäoliselt 1868. a. See oligi põhjuseks, miks 
Staicele vanimas, ühekorruselises poolkelp- 
katusega rohelises puumajas avati Metsepole 
(Salatsi) liivi kultuuri- ja infokeskus ning muu- 
seum-kõrts Pivalind (pühalind ehk toonekurg). 
Avamisel lauldi liivi hüm ni, mis teadupärast on 
sama viisiga, kui Eesti ja Soome hümngi.

Kuid enne kultuurikeskuse avamist toimus 
Staicele ku ltuurim a jas ettekandekoosolek 
“ Liivlased Vidzemes” , mille avas Läti Teaduste 
Akadeemia akadeemik, etnograaf Saulvedis 
Cimermanis. Kohaliku raamatukogu juhataja 
Anita Strokše märkis oma ettekandes “Staicele 
eile, täna ja m uinasajal” , et Metsepoles on nii 
liivi, läti kui ka soome algupära toponüüme. 
1211. a. kogunes Salatsi jõe ääres läti-liivi 
sõjavägi röövkäiguks Eestisse. Pärimuse järgi 
jagati saak ühes lähikonna linnuses. Akadee
m ik Cimermanis peatus Vidzeme liivlaste jaoks 
kriitilise l XVIII sajandil, mil kohalik parun 
Fersen pillutas 260  liivlast laiali läti taludesse, 
pastor Hackel aga keelas liivi keele kõnelemise, 
ning XIX sajandil, mis jäi Vidzeme liivlastele 
viimaseks. Dr. phil. Elga Kagaine rääkis läti 
keele liiv ipärastest m urrakutest, rõhutades 
vajadust uurida neid kahepoolselt -  nii balti kui 
ka soome-ugri keeleteadlaste poolt. Huvi
pakkuv on, et läti keele liivipärases murdes 
puudub grammatiline naissugu. Raisa Deniso- 
va tutvustas Vidzeme liivlaste antropoloogilise 
uurim ise tulemusi, mille kohaselt on tegemist 
ühtse antropoloogilise tüübiga, mis viitab 
põlisasukatele ja välistab hilise sisserände. 
Muide, Riia toomkiriku juures on XIII -  XIV 
sajandi matuseid sisaldav liivlaste kalmistu, 
kuhu nüüdseks on pandud ka mälestustahvel.

Kultuurimaja saalis oli Põhja- ja Lääne- 
Vidzeme piirkonna rahvarõivaste näitus. Triibu- 
liste ja ruuduliste seelikutega komplektide hul
gas äratas tähelepanu uhke ja arhailine naise- 
rõivas, mis koosnes valgest särgist, pruunist 
k le id ist, sügavsinisest pronkskaunistustega 
(20 00  väikest pronksroosi!) ääristatud õlarätist 
ning pearätist ja rikkalikest pronksehetest (6 
ketti, sõled, kaelavõrud, ripatsid, neist kaks lin- 
nukujulised). Komplekt oli valmistatud väina- 
liivlaste asualalt, Ikskile lähedalt pärit X -  XIII 
sajandisse dateeritud arheoloogilise haualeiu 
eeskujul. Kangaraasud olid säilinud pronks- 
ehete all. Töö tegemiseks kulus seitsmel 
meistril pool aastat. Kõik ülejäänud eksponaa

did esindasid läti rahvarõivaid, mille juures võis 
märgata liivi- (põll, valged tikkimata sõbad, 
tütarlaste punased peapaelad) ja leivupäraseid 
(käisteta särgid jaki all kandmiseks) jooni. 
Vidzeme liivi rahvarõivaid ei ole meie ajani 
säilinud, tänapäeva liivlaste seljas võib pidu
likel juhtudel näha Kuramaa rannakülade tra
ditsioonilisi rõivaid.

Õhtune koosviibim ine kultuurimajas kandis 
nime “ Liivlased tulevad tagasi Lätti” . Riias 26. 
märtsil 1994 asutatud ja viiendat aastpäeva 
tähistava Liivi Kultuuri Keskuse juhataja Gun- 
dega Blumberga sõnul küsitavat sageli: “ Kas te, 
liivlased, tahate endale võita kogu Läti?” Vas
tus on: “ Meil pole vaja midagi võita, sest oleme 
juba siin, ja väga am m u." Moodustatud on 
töörühm (mida juh ib  ainus liivlasest parla
mendisaadik llmars Geige ning kuhu kuuluvad 
liivlased ja nende sõbrad) pikaajalise sihtpro
grammi “ Liivlased Lätis" väljatöötamiseks. Või
malik, et praeguseks on programm, mida 27. 
märtsil tutvustati, juba kaante vahele jõudnud. 
Programmis on näidatud võimalusi liivlaste kui 
rahvuse toetamiseks, nende keele ja kultuuri 
hoidmiseks. Ühtlasi on ette nähtud uurida liivi 
kultuuripärandit kõikjal Lätis, kus liivlased 
elanud on. Kui 1 9 2 0 .-1 9 3 0 . aastail oli raskusi 
liivi keele õpetamisega (seda tohtis õpetada 
vaid võõrkeelena, õpikud aga olid keelatud, 
kuna need olid välism aal trük itud ), siis 
viimasest ärkamisajast saadik on suhted lät
laste ja liivlaste vahel head. 1991. aastast on 
liivlased kantud rahvana Läti rahvastikuregist
risse. Kultuurautonoomia seaduses on liivlased 
määratletud Läti põlisrahvana. Ometi pole 
eelmise valitsuse lubatud sihtotstarbelist raha 
seni eraldatud ning ka omavalitsuste suhtu
mine liivlastesse on leige.

Päevakorras olid veel Vait Ernštreiti, Tartu 
Ülikooli, magistrandi poolt kokku pandud “ Liivi- 
läti, läti-liivi sõnaraamatu” , Valda Šuvcärie ja 
leva Ernštreite koostatud “ Läti liivi-inglise vest- 
m iku” ning raamatu “ Kolme tähe valguses” 
(Kolme Tähe ordeni kavaleride loend) esitlused. 
Õhtu jooksul ja lõpus esinesid Eestit korduvalt 
külastanud koor LTvlist ja ansambel VTfn, samu
ti Staicele ansambel Pagrabs ning Valdis Muk- 
tupävels laulu ja rahvapillidega.

Tervituste ja pidukõnedega astusid üles ka 
eestlased, neist Tartu Ülikooli professor Tiit- 
Rein Viitso liivi keeles. Kuulajate hulgas viibis 
külalisi Soomest, samuti arvukalt Eestis õppi
vaid Venemaalt pärit soome-ugri üliõpilasi, kes 
Fenno-Ugria Asutuse õhutusel ja korraldamisel 
ning Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi toe
tusel reisi kaasa tegid. Mari tudengid olid ka 
pillid ühes võtnud ning esitasid lühikese tervi- 
tuskava.

Liivlaste päeva korraldasid Staicele linnava
litsus ja Liivi Kultuuri Keskus.

E ha  V iluoja

In m e m o r i a m

Eile jäeti Stockholmis hüvasti Ingo Laasiga.
Ingo Heljus Peeter Laas sündis Pärnus 9. detsembril 1923. a. Ta lõpetas Pärnu gümnaasiumi 1942. a., noorusaegade 
suureks sõbraks ja ka pinginaabriks Leo Normet. On teada, et Ingo Normet sai oma eesnime jus t Ingo Laasi kunagise 
aura mõjul.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist Õppis Ingo Laas aastail 1942-43 Tartu ülikoolis õigusteadust, 1943. a. põgenes Soome. 
Sealt viis teekond Rootsi ning nagu meenutab Harri Kiisk viimases Teataja numbris, võeti aastavahetus 1943-44 vastu 
merel kuskil Hango ja Ahvenamaa vahel.
Pärast tegelemist turismindusega sai Ingo Laasi kauaseks töökohaks Stockholmi Linnateater. Meie mõistes jõudis ta 
seal nii-öelda korraldusdirektori seisusesse ja sellest ajast peale on väga paljud eesti sõnateatri inimesed Ingo Laasi 
ees tänuvõlglased, sest tema seisis sageli külalisesinemiste ja kõikvõimalike enesetäiendusprojektide taga. Lisaks 
kõigele oli tema korter alati avatud ööbimiseks nii sõpradele kui ka neile uustulnukaile, kel oli võimalus Stockholmi 
pääseda.
Kui 1990. a. taaselustati Estonia Seltsi tegevus ning moodustati ka selle osakond Rootsis, va liti üksmeelselt selle 
osakonna esimeheks Ingo Laas. Sellele kohale jä i ta kuni oma surmani k. a. 16. märtsil. Nimetatud perioodi jäävad 
tähistama paljud ühisüritused nii Stockholmis kui Tallinnas, Ingo Laas oma vaikse loomupärasusega alati ustavaks 

kaasalööjaks.
John Donne on kirjutanud: "iga inimese surm võtab m ult midagi ära, sest ma olen ühendatud kogu inimkonnaga” . Ka 
Ingo Laasi lahkumine võtab meie kavatsuste ahelast midagi ära, kuid on veendumusi, mida me igal juhul ära anda ei 
saa. Kasvõi see, et eesti kultuur on ühine tervik, ükskõik, millises maakera nurgas tema killud ka ei oleks loodud. Peame 
seda alati meeles ja oleme tänulikud, et Ingo Laas oli üks selle põhimõtte järjekindlaid järgijaid.

A rne  M ikk
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RAHVUSOOPER ESTONIA
R, 9. IV kl. 19 J. Offenbachi operett “ liu s  Helena". 
Dirigent E. Pehk. Osades T. Laur, R. Elp, T. Sild,
R. Gurjev jt.
L, 10. IV kl. 12 0. Ehala lastemuusikal "Nukit
sam ees” (väljamüüdud).
L, 10. IV kl. 19 M. Raveli -  M. Murdmaa ballett 
“ Daphnis ja  Chloe”. G. Bizet' -  R. Štšedrini ballett 
“ Carmen” . D ir ig e n ti Alperten. Peaosades tantsivad 
T. Voronina, V. Arhangelski, K. Kõrb, V. Jansons.
P, 11. IV kl. 14 G. Verdi ooper “La Traviata” . Diri
gent J. Alperten. Peaosades N. Kurem, M. Kõrts.
K, 14. IV kl. 19 Jules Perrot’ -  Cesare Pugni ballett 
“ Esm eralda” . Esietendus! Lavastaja Nikita Dol- 
gušin (Venemaa). Peaosades tantsivad Kaie Kõrb ja 
Jüri Jekimov.
N, 15. IV kl. 19 G. Puccini ooper “M adam a Butter
f ly ” . Dirigent Jüri Alperten. Peaosades Chieko 
Okabe Helsingi RO), Riina Airenne, Ivo Kuusk, Väino 
Puura ja Villu Valdmaa.
R, 16. IV kl. 19 “Esm eralda”. Esietendus! Dirigent 
Norman Illis Reintamm. Peaosades tantsivad Mari
na Chirkova ja Vladim ir Arhangelski.
L, 17. IV kl. 12 “N ukitsam ees” (väljamüüdud).
L, 17. IV kl. 19 “M adam a B utterfly”. Dirigent Jüri 
Alperten. Peaosades Chieko Okabe (Helsingi RO), 
Riina Airenne, Ivo Kuusk, Väino Puura ja Villu Vald
maa.
P 18. IV kl. 1 4 1. Kälmäni operett “Silva” . Dirigent 
Erki Pehk. Osades Urve Tauts, Ervin Kärvet, Tarmo 
Sild, Margit Saulep, Tõnu Kilgas jt.
Kassa avatud kl. 12 -  19, päevase etenduse korral 
üks tund enne algust. Tel. 626 0215. Tellimused 
tööpäeviti tel. 626 0260 kl. 10 -  16, faks 626 
0246, e-maiheve@ opera.ee

RAHVUSOOPERI ESTONIA TALVEAED
L, 10. IV kl. 15 “Pärastlõuna Shakespeare’iga”.
Laulab Villu Valdmaa (bariton), klaveril Martti 
Raide. Sonette loevad Kadri Malin, Mari-Liis 
Paalmäe, Carol Sirila.
L, 10. IV kl. 20 J. Offenbachi “ Pizelberg ide  
salong” . Esietendus! Operett ühes vaatuses. Eesti 
Muusikaakadeemia ooperistuudio etendus. 
Muusikajuht Ellen Maiste, kontsertmeister Ene 
Rindsalu, lavastaja Thomas Wiedenhofer (Sak
samaa).
P, 11. IV kl. 13 “Raadio 4  m uusikalised kohtu
m ised” . Külas Arne Mikk ja Muusikaakadeemia 
ooperistuudio. Venekeelset otsesaadet juhib Irina
õ v e n s s o n .

P 11. IV kl. 16 “ M uusikaõpetaja. N athalie M aas i
ni k laverik lass” (reserveeritud). Esinevad Nõmme 
muusikakooli õpilased ja vilistlased.
P, 11. IV kl. 20 “Arm astatud Bel Canto” . Laulab 
Aare Saal. Klaveril Ralf Taal. Kavas Bellini, Verdi, 
Tosti, Denza.
N, 15. IV kl. 20 “P izelberg ide salong”.
R, 16. IV kl. 20 “Pizelberg ide  salong".
L, 17. IV kl. 12 “See ongi suur m uusika"
(reserveeritud). Kontsertkohtumine 
muusikakoolidele. Mängib ja vestleb Estonia Brass. 
Kontserti juhib Priit Aimla.
L, 17. IV kl. 16 “M uusikaõpeta ja” . T iit Pauluse ja 
Toomas Tangu kitarriklassid. Esinevad Kuressaare 
muusikakooli õpilased.
P, 18. IV kl. 18 “ Vello Sakkos 5 0 ” (reserveeritud). 
Piletid müügil rahvusooper Estonia kassas, tel. 626 
0215. Ühistellimused tel. 626 0210.

EESTI DRAAMATEATER
R, 9. IV kl. 19 Jim Cartwrighti “Tee” . Lavastaja 
Hendrik Toompere jr.
KL 19 Thomas Bernhard’i komöödia “ Harjum use  
jõud" väikses saalis. Lavastaja Lembit Peterson. 
Peaosas Aarne Üksküla.
Kl. 19 Caryl Churchilli draama "T ipptüdrukud” 
Põlva kultuurikeskuses. Lavastaja Mati Unt.
L, 10. IV kl. 19 “Tee” .
KL 19 Yasmina Reza “Kunst” väikses saalis.
Kl. 12 ja 19 “T ipptüdrukud" Põlva kultuurikeskus
es.
P 11. IV kl. 12 Alfred Bradley' muusikaline lastenäi
dend “Võlur Oz” . Lavastaja Tamur Tohver.
KL 19 Ayn Randi “16. jaan u ari õhtu” . Lavastaja 
Ivo Eensalu.
Kl. 19 Torgny Lindgreni “Mao tee kalju pea l” väik
ses saalis.
KL 19 Urs Widmeri “Top Dogs” Endla teatris. 
Lavastaja Ain Prosa.
T, 13. IV kl. 19 Torn Stoppardi “Arm astuse le iu ta 
ja d ” . Lavastaja Hendrik Toompere jr.
Kl. 19 Edward Albee’ “Kolm pikka n a is t” väikses 
saalis.
K, 14. IV kl. 19 Merle Karusoo “Küüdipoisid” (25. 
märts 1949) sarjast “ Eesti elulood".
KL 19 David Henry Hwangi “M. B utterfly” väikses 
saalis. Lavastaja Mati Unt. Peaosades Taavi Eelmaa 
ja Mait Malmsten.
N, 15. IV kl. 19 Urs Widmeri “Top Dogs” suures 
saalis. Lavastaja Ain Prosa. Piletid eriti soodsad.
Kl. 19 “M. B utterfly” väikses saalis.
R, 16. IV kl. 19 William Shakespeare’i “Kuningas 
Richard Kolm anda tragööd ia”. Lavastaja Mati 
Unt. Nimiosas Andrus Vaarik.
KL 19 “H arjum use jõ u d ” väikses saalis.

L, 17. IV kl. 19 “Küüdipoisid” (25. märts 1949).
KL 19 “LaevakeU" väikses saalis.
P, 18. IV kl. 12 “ Võlur Oz”.
Kl. 12 “Stseenid ühest ab ie lu s t” väikses saalis.
Kl. 19 "M . B utterfly” väikses saalis.
Kassa avatud iga päev kella 9 -  19. Info ja piletite 
tellim ine tel. 644 3378. e-post: draam a@ draa- 
mateater.ee kodulehekülg http://www.draa- 
mateater.ee

TALLINNA LINNATEATER
R, 9. IV kl. 18 “Naine m erelt" .
E, 12. IV kl. 18 T. Johnsoni “Hüsteeria” . Lav. E. 
Hermaküla.
T, 13. IV kl. 18 “ Naine m e re lt” .
K, 14. IV kl. 18 “Naine m erelt" .
N, 15. IV kl. 18 “Kojutulek” .
R, 16. IV kl. 18 J. Tätte “R istum ine peateega” . Lav. 
J. Tätte.
Piletikassa (Lai 23, tel. 665 0800 on avatud E -  L 
kl. 12 -  18 (ettetellim ine ja müük) Pühapäeval 
müüakse pileteid tund aega enne etenduse algust 
a inult algavale etendusele. Piletite te llim ine algab 
iga kuu 1. tööpäeval kell 10 kõikidele järgneva kuu 
etendustele. Piletite müük algab kaks nädalat enne 
etendust, tellitud piletite viimane väljaostupäev on 
7 päeva enne etendust.

VANALINNASTUUDIO
R, 9. IV kl. 19 T. Kalli “Kassikuld”. Lavastaja E. 
Baskin.
L, 10. IV kl. 12 Ch. Perrault’ “Uinuv kau n itar" .
KL 19 N. Simoni “P äikesepois id”. Lavastaja 
E. Baskin.
P, 11. IV kl. 19 “ M idagi tõ e lis t” Tamsalu kultuuri
majas.
E, 12. IV kl. 19 “Kassikuld".
T, 13. IV kl. 19 “ M idagi tõ e lis t” Varbla kultuurim a
jas.
K, 14. IV kl. 19 “Päikesepoisid".
R, 16. IV kl. 19 “Täitsa lõpp” .
L, 17. IV kl. 14 “Täitsa lõpp”.
P, 18. IV kl. 12 “Kassikuld". Lavastaja E. Baskin.
KL 19 “Kassikuld” .
Info ja piletite te llim ine E -  R kl. 10 -  16, 
tel. 660 4500.

VON KRAHLI TEATER
P, 11. IV kl. 15 Peda balletipühapäev.
E, 12. IV kl. 19 Von Krahli teatri baaris W. Saroyani
“M ulle  m eeldib sam pus. -  Jah, aga mis puhul?".
N, 15. IV kl. 19 tantsuline performance H. Ibseni 
“ Kui me surnud ä rka m e ”. Lavastaja Arturas Simo
nis.
R, 16. IV kl. 19 tantsuline performance H. Ibseni 
“ Kui me surnud ärkam e".
Von Krahli teater Rataskaevu 10, Tallinn 10123. 
Piletite tellim ine ja eelmüük tel. 626 9090, faks 
626 9099, e-maih krahl@ online.ee 
homepage.-www. Vonkrahl.ee

THEATRUM
R, 9. IV ja R, 16. IV kl. 19 “H arjum use jõ u d ” Eesti 
Draamateatri väikses saalis. Piletid müügil Eesti 
Draamateatri kassas, tel. 6443 378 ja Tallinna 
kaubamaja piletikeskuses, 640 0337.
E; 12. IV, K, 14. IV, N, 15. ja p 18. IV kl. 18 “ Pelleas  
ja  M elisande” Theatrumi saalis.

RAETEATER
E, 12. IV kl. 19, L, 24. IV kl. 17 ja L, l . V  kl. 19 
“Riiust eem al rinda p istm as”. Priit Aimla 
ajaloomäng raeklareti, tantsu ja pirukatega. Info ja 
piletite te llim ine tel. 634 5286. Piletid müügil 
kaubamaja piletikeskuse, piletilevis, Raekoja platsil 
i-punktis ning Raekoja keldris näituse kassas.

VENE DRAAMATEATER
R, 9. IV kl. 19 "Armastan sind ig avesti!...”.
L, 10. IV kl. 18 “Pisuhänd”.
P 11. IV kl. 18 “Seniks, kuni ta suri” .
T, 13. IV kl. 19 Moskva teatri Sovremennik näitleja 
M arina  Nejolova loom inguline õhtu.
K, 14. IV kl. 18 “Ä barik" peeglisaalis.
N, 15. IV kl. 19 “Pygm alion”.
L, 17. IV kl. 18 “ Lib likad on vabad”.
P 18. IV kl. 12 “Tuhkatriinu”.

EESTI RIIKLIK NUKUTEATER
L, 10. IV kl. 12 “H aldjaöö” ovaalsaali trepihallis.
P 11. IV kl. 12 Evald Hermaküla “ Kohtuasi num ber 
n u ll” (es ietendus).
K, 14. IV kl. 10 -  14 ekskursioonid.
Kl. 11 “Kohtuasi num ber nu ll”.
KL 18 Vladimir Tarassovi “ Elutarkus või e lu ka r
tus” tä iskasvanuile.
L, 17. IV kl. 12 “S ips ik” .
Kl. 15 “Haldjaöö” ovaalsaali trepihallis.
P 18. IV kl. 12 “Kohtuasi num ber n u ll” .
KL 15 “ Haldjaöö” ovaalsaali trepihallis.

Kassa on lahti T -  R kl. 10 -  17.30, L, P kl. 11 -  
14 ja üks tund enne õhtuse etenduse algust.
Pileteid müüakse kuu mängukava ulatuses. Info ja 
tellimused tel. 641 1617 (kassa), 641 1609 
(administraatorid).

VAT TEATER
P, 11. IV kl. 12 “M iits im eh ike” Viljandi kultuurim a
jas. Lav. A. Toikka.
T, 13. IV kl. 11 “ M ütsim ehike” Rapla kul
tuurikeskuses.
Kl. 14 “ M üts im ehike” Vana-Vigala rahvamajas.
KL 19 W. Shakespeare’i “C ym beline” Juuru rahva
majas. Lav. R. Agur.
K, 14. IV kl. 10 “M üts im ehike” Kullamaa kultuuri
majas.
KL 19 “C ym beline” Mustpeade Majas.
N, 15. IV kl. 19 “C ym beline” Mustpeade Majas.
R, 16. IV kl. 15 M. Karusoo “Sünnipäev ehk Kuskil 
konkus s iinsam as" Kiisa rahvamajas. Lav. A.
Kress. Kl. 19 “ Cymbeline” Mustpeade Majas.
P 18. IV kl. 14 peresafari Guitar Safaris (Müüriva
he 22), kl. “ R einuvader rebane”
Piletid müügil kaubamaja piletikeskuses, info tel. 
6400 337 ja üks tund enne algust kohapeal. VAT 
teatri info ja etenduste kohapele tellim ine E -R  kl.
1 1 - 1 4 ,  tel. 6450 959.

VANEMUINE
SUURES MAJAS
R, 9. IV kl. 19 I. Kälmäni operett “M ontm artre 'i 
kann ike”.
L, 10. IV kl. 19 R. Frimli, H. Stotharti operett “Rose 
M a rie ”.
P 11. IV kl. 12 M. Kõivu “O m avahelisi ju tuajam is i 
täd i E lliga”.
KL 19 M. Raveli “H ispaania  tun d ” (koomiline 
ooper), “Bolero” (tantsuetendus).
T, 13. IV kl. 19 “O m avahelisi ju tu ajam is i täd i E lli
ga” .
K, 14. IV kl. 19 balletiõhtu “M aa lau l” G. Mahleri 
muusikale.
N, 15. IV kl. 19 A. Suhhovo-Kobõlini komöödia 
“Tarelkini surm ”.
R, 16. IV kl. 19 J. Hofmanni komöödia “B lu ff”.
Kassa avatud E -  L kl. 10 -  19, P üks tund enne 
etendust, tel. 434 059.
VÄIKSES MAJAS
R, 9. IV kl. 15 muinasjutumäng “Koera ja  hundi 
lugu" ovaalsaalis.
KL 18 A. Lindgreni, M. Mikiveri, A. Oidi lastenäidend 
lauludega “Väikevend ja  Karlssoni katu se lt”.
L, 10. IV kl. 12 A. Ayckbourne'i lastenäidend 
“ H ää leröövel”.
KL 15 muinasjutumäng “ Koera ja  hundi lugu”
(ovaalsaalis).
Kl. 19 L. Lunari komöödia “ Kolmekesi kahevahe l” .
T, 13. IV kl. 19 G. Verdi ooper “Traviata” .
K, 14. IV kl. 19 M. Kivastiku näidend “Õnne, 
L eena!”.
N ,15 . IV kl. 19 F. Kafka -  R Raudsepa 
õuduskomöödia “M etam orfoos” .
R, 16. IV kl. 19 L. Lunari komöödia “Kolmekesi 
kahevahel".
KÜLALISETENDUSED
P 11. IV kl. 12 A. Ayckbourne’i lastenäidend 
“ H ääleröövel” Viljandi Ugalas.
KL 19 S. Schneideri draama “Õdede Brontede  
ööd” Viljandi Ugalas.
Pääsmeid on võimalik osta ja broneerida Vanemuise 
kassadest ja piletimüügikeskusest (Rüütli tn. 2, 
Tartu). Pensionäridele esimese rea piletid 
soodushinnaga, õpilastele ja üliõpilastele hinna
soodustus 30% (v.a. esietendused, salongiõhtud ja 
lasteetendused).

TARTU LASTETEATER
L, 10. IV kl. 17 P S. Beagle’i -  M. Kampuse 
“ Viim ane ükssarvik".
P, 11. IV kl. 17 Anne Maasiku lavastus türgi luulest 
“Saa tühjaks, mu süda” .
N, 15. IV kl. 11 G. Jankowiaki -  K. Nielseni “Jesperi 
õnn”.
L, 17. IV kl. 12 “Jesperi õnn” .
P 18. IV kl. 12 H. Väli -  M. Kampuse “Päevakoer 
ja  peegel”.
Info ja piletite te llim ine E -  R kl. 10 -  17, Jaama 14 
Tartus, tel. 8 27 403 032, e-m aihlaste@ uninet.ee 
Piletid müügil ka Tartu piletimüügikeskuses, Rüütli 
tn. 2.

PÄRNU ENDLA
R, 9. IV kl. 18 “Kodanlasest a ad lim ees” Tornimäe 
kultuurimajas.
L, 10. IV kl. 19 A. R. Gurney' “Sylvia”. Lavastaja 
Madis Klarnet.
E, 12. IV kl. 12 Andrus Kiviräha “ Kakand ja  
k akan d ” Eesti Draamateatris. Lavastaja Tõnu Oja. 
Kl. 15. “Kakand ja  kakan d ” Eesti Draamateatris.
T, 13. IV kl. 19 “ Irm a”.
Kl. 19 August Strindbergi “Hades” ärklisaalis. 
Lavastaja Madis Kalmet.
K, 14. IV kl. 19 “ Irm a ”.
N, 15. IV kl. 19 Alan Ayckbourni “ Kallid külalised". 
Lavastaja Raivo Trass.
Kl. 20 “Ristum ine peateega” Valtu kultuurimajas. 
R, 16. IV kl. 19 Colline Serreau’ “ Küülik, k ü ü lik ” . 
Lavastaja Enn Keerd.
KL 19 “ R istum ine peateega" ärklisaalis.
L, 17. IV kl. 12 “Kakand ja  kakan d ”.
Kl. 19 “Sylvia” .
KL 19 “ Mees, kes arvatavasti on” väikses saalis.

Teatri kassa avatud E -  L kl. 11 -  19, P suletud.
Info tel. 8 244 30 691.
RAKVERE TEATER
R, 9. IV kl. 19 Chrisopher Hamptoni “Ohtlikud 
suhted". Lav. Peeter Raudsepp.
E, 12. IV kl. 13 Astrid Lindgreni "P ipi P ikksukk"  
Pärnu teatris Endla. Lav. Aare Laanemets.
Kl. 19 Jaroslav Hašeki "Vahva sõdur Švejk” Pärnu 
Endlas. Lav. Ain Prosa.
T, 13. IV kl. 20 Charles Laurence'i “ M inu arm as  
paksuke” Väätsa rahvamajas. Rühmatööna 
valminud lavastus.
K, 14. IV kl. 12 “Pipi P ikksukk" Eidapere kul
tuurikeskuses.
N, 15. IV kl. 13 "P ip i P ikksukk" Paide kul
tuurikeskuses.
Kl. 19 Mihhail Bulgakovi “ Vagam eeste vandenõu” 
Paide kultuurikeskuses. Lav. Üllar Saaremäe.
R, 16. IV kl. 19 “Vahva sõdur Švejk".
Kl. 20 Arthur Milleri “H ind” Laekvere kultuurimajas. 
Lav. Peeter Raudsepp.
Piletite te llim ine Rakvere teatri kassast E -  R kl. 10 
-  16, tel. 8 232 246 16 ja üks tund enne etendust. 
Ööbimine teatri pansionaadis, tel. 8 232 246 18.

VIUA N D I DRAAMATEATER UGALA
Naljakuu raames kõik tragöödiad soodushindadega! 
R, 9. IV kl. 19 Boris Kõrveri “Ainult unistus" suures 
saalis. Lavastaja Kaarel Kilvet.
L, 10. IV kl. 14 “Ainult unistus” suures saalis.
KL 19 Eduard Vilde “ Vigased pruudid” väikses 
saalis. Lavastaja Andres Lepik.
E, 12. IV kl. 12 Kalju Komissarovi “Saabastega  
kass” suures saalis. Lavastaja Kalju Komissarov.
KL 17 “K u llaketra jad” väikses saalis. Lavastaja 
Kristi Teemusk.
Kl. 19 “Patused suvepäikese a ll” Vanemuise väik
ses majas.
T, 13. IV kl. 19 “Ainult unistus” suures saalis.
K, 14. IV kl. 19 “Ainult unistus” suures saalis.
N, 15. IV kl. 19 “ Vigased pruud id” väikses saalis, 
kl. 19 “ Ciao” Alatskivi keskkooli saalis.
Kl. 12 Sigurd Hoeli Katri Kaasik-Aaslav “ Patused 
suvepäikese a ll” Puhja kultuurimajas.
Kl. 19 Marc-G ilbert Sauvajoni “C iao!” Kallaste rah
vamajas. Lavastaja Arvi Mägi.
R, 16. IV kl. 12 R L. Traversi, Kaarel Kilveti “M ary  
Poppins” suures saalis. Lavastaja Ivo Eensalu.
L, 17. IV kl. 12 “Tartuffe” suures saalis.
KL 19 “Õnne, Leena!” suures saalis.
Kl. 19 “Vigased p ruud id” Pärnu-Jaagupi rahva
majas.

Ugala piletikassa on lahti E — L kL 11 — 19. Piletite 
tellim ine tel. 8 243 33 876.

E M A
X
T R O M P E T I P Ä E V A D
K unstiline ju h t Aavo Ots.
R, 9 . IV kl. 15 TMKK saa lis  (Vabaduse pst. 
130) p u h k p ill io rk e s tr ite  päev.
L, 1 0 . IV kl. 18 Kaarli k irikus kontsert. 
Esinevad B rass  A cad em y, I. K orkin, G. 
N ikon o v, A. O tsa tro m p e tik la s s .
R 1 1 . IV kl. 19 M ustpeade Maja Valges 
saalis  p id u lik  lõ p p ko n tse rt. Esinevad L. 
K o rkin , G. N ikonov, I. Vau, I. T illem a n n , 
B rass A cad em y (dir. Aavo Ots), L ah ti Kon
s erv a to o riu m i Brass.



K O N T S E R T
EESTI KONTSERT 
II KLAVESSIINIPÄEVAD
8. -  11 . a p r illin i. Festivali kunstiline ju h t IMBI 
TARUM. Festivali toetab Prantsuse kultuurikeskus. 
N, 8. IV kl. 17 k lavessiin ifestivali näituste avamine 
ja Eesti Kontserdi uue klavessiini presentatsioon.
N, 8 . IV kl. 18 Estonia kontserdisaali kammerlaval 
Eesti M u u s ik aa ka d e em ia  ü liõ p ilas te  kontsert. 
Esinevad ELE SONN, IRINA ZAHHARENKOVA, 
OKSANA^ BUTSENKO, REINUT TEPR Kaastegev 
ANNA ŠULITŠENKO (oboe). Kavas saksa ja 
prantsuse k lavess iin im uusika t: Pachelbel,
Couperin, J. S. Bach, Boismortier. Piletid 30, 50 
krooni.
N, 8. IV kl. 20 Estonia kontserdisaali kammerlaval 
L, 10 . IV kl. 19 Tartu ülikooli ajaloomuuseumis BOB 
VAN ASPEREN (Amsterdam). Kavas Johann Sebas
tian Bach. Bob van Asperen on juba aastakümneid 
meie aja tunnustatum aid klavessiniste, tegutseb 
organisti ning dirigendina. Kontserdireisid solistina 
ning ansamblites, sh. duos ja trios koos Frans 
Brüggeni ja  Barthold Kuijkeniga on viinud teda 
peaaegu igasse maailma nurka. Van Aspereni raa- 
diosa lvestused ning plaadis tused on pä lv inud 
rahvusvahelisi auhindu, erilis t tähelepanu on võ it
nud C. Ph. E. Bachi kogu klavessiiniloomingu esma
kordne plaadistus, samuti J. S. Bachi “ Hästitem
pereeritud k lav iir i”  plaadistus. Van Asperen on 
Amsterdam i Sweelincki nimelise konservatooriumi 
klavessiiniprofessor ning õpetab pidevalt rahvusva
helistes suveakadeemiates Itaalias, Prantsusmaal, 
Saksamaal, Inglismaal, Austraalias ning Kanadas. 
Piletid Tallinnas 4 0 ,8 0  krooni, Tartus 3 0 ,6 0  krooni. 
R, 9 . IV kl. 10 Eesti Kontserdi kammersaalis BOB 
VAN ASPERENI m e is trik lass . Pilet 15 krooni.
R, 9. IV kl. 18 Estonia kontserdisaali kammerlaval 
IM B I TARUM. Kavas hispaania k lavessiin im uusikat 
XVI -  XVIII sajandist: Jüan Cabanilles, Antonio 
Cabezon, Joseph Ximenez, Diego Xaraba, Domenico 
Scarlatti, Antonio Soler. Imbi Tarum on lõpetanud 
Eesti Muusikaakadeem ia p ian istina Bruno Luki 
klassis . Juba tudengina alustas t a . klavessiini 
mängim ist ansamblis Hortus Musicus, kus töötas 
14 aastat. Tarum on täiendanud end klavessiini alal 
Ton Koopmani, Vaughan Schleppi j t  juures. Ta on 
osalenud paljudes ansamblites (Tubae Revaliensis, 
Corelli Consort, Cantores Vagantes, Eesti 
F-rokKolistW'
Praegu on ta ansamblite Tallinn Baroque ja Concer
to Festivo, sam uti Tallinna Barokkorkestri ja  
Soome-Eesti Barokkorkestri continuomäng\]a ja  
so list. Tarum töötab üh tla s i Eesti 
Muusikaakadeemias klavessiini ja  basso contin- 
uolektorina. Piletid 30, 60 krooni.
R, 9. IV kl. 20 Estonia kontserdisaali kammerlaval 
JUKKA TIENSUU (Helsingi). Kavas Anneli Arho, 
Michel Corrette, Roberto Sierra, Francois Couperin, 
György Ligeti, Jukka Tiensuu, Helena Tulve “ Sans 
titre " (esiettekanne), Dan Locklair, Domenico Scar
la tti. Jukka Tiensuu on õppinud väga erinevaid 
muusikavaldkondi paljudes maades. K lavessiin iv ir- 
tuoosina on ta sooritanud kontserdireise enamikus 
Euroopa riikides, Aasias ja USAs. Ta on esinenud 
im provisee rijana  koos selle ala kuulsa im a te 
nimedega. Tiensuu on ka p ian is t ja  d irigent, 
eelkõige aga viljakas helilooja. Ta on loonud arvu
tim uusikat IRCAMis Pariisis, Kalifornia ülikoolis San 
Diegos ning Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis. 
1988. aastal pälvis ta teos “ Tokko”  meeskoorile ja  
lindile peaauhinna UNESCO heliloojate rostrum il 
Pariisis.Piletid 30, 60 krooni.
L, 10. IV kl. 10 Eesti Kontserdi kamm ersaalis 
JUKKA TIENSUU m e is trik lass . Pilet 15 krooni.
L, 10. IV kl. 18 Estonia kontserdisaali kammerlaval 
MARJU R IIS IKAM P (klavikord, klavessiin, posi- 
tiivo re l). Kavas itaalia ja inglise m uusikat XVI 
sajandist klavikordile ja orelile: Giovanni Gabrieli, 
Claudio Merulo, Girolamo Cavazzoni, Peter Philips, 
Andrea Gabrieli, Francis Cutting, Antonio Valente, 
John Dowland, Benjamin Cosyn. Marju Riisikamp on 
õppinud Tallinna konservatooriumis, tä iendab end 
Itaalias Christopher S tembridge’ i juhendam isel. 
Tegutseb instrum enta listina, pedagoogina Vanalin
na m uusikakoolis, korraldab kam m erkontserte  
Vanalinna m uusikam ajas ja  Estonia ta lvea ias. 
Piletid 30, 60 krooni.
L, 10. IV kl. 20 Estonia kontserdisaali kam
merlaval PIERRE HANTAI (Pariis) Kavas Bachi

Goldbergi variatsioonid. Pierre Hantai õppis klaves
s iin i A rthur Haasi ja Gustav Leonhardti juures ning 
võitis varakult auhindu m itmel konkursil. Ta on 
pälvinud suurt tähelepanu nii kontserdireiside kui 
ka rohkete plaadistustega (virg inalistid, Domenico 
Scarlatti, noor Mozart, Bachi kontserdid). Ta on 
kaks korda sa lvestanud Bachi Brandenburgi 
kontserdid, dirigentideks Sigiswald Kuijken ja Jordi 
Savall. Tema plaadistus Bachi "Goldbergi varia t
sioonidest" sai 1994. aastal a jakirja Gramophone 
aastaauhinna. Piletid 4 0 ,8 0  krooni.
R 11. IV kl. 10 Eesti Kontserdi kammersaalis 
PIERRE HANTAI m e is trik lass . Pilet 15 krooni.
R 11. IV kl. 19 Estonia kontserdisaali kammerlaval 
KLAVESSIINIPÄEVADE LÕPPKONTSERT. Esinevad 
Bob van Asperen (k lavess iin ), Jukka Tiensuu 
(klavessiin), Imbi Tarum (klavessiin), Ene Nael 
(klavessiin), Petra Am inoff (plokkflööt), Petri Tapio 
Mattson (barokkviiu l), Corelli Consort.Kavas Johann 
Ludwig Krebsi Kontsert a-m oll kahele klavessiinile, 
Jukka Tiensuu “ Veto” , Johann Gottfried Mütheli 
Kontsert k lavessiinile ja orkestrile, Johann Sebas
tian Bachi Brandenburgi kontsert nr 5, Passacaglia 
g-m oll. Piletid 40, 80 krooni.
K la v e s s iin ip ä e v a d e  ra a m e s  on E ston ia  
k o n ts e rd is a a li fu a je e s  e k s p o n e e ritu d  Joop 
K linkham eri (A m sterd am ) ja  P eeter Talve (Jäne
d a) k lav es s iin id e  n äitu s , s am u ti ra h vu sraa 
m atukogu poo lt koostatud näitus  “ Klavessiin kui 
kunstiteos".
R , 9. IV kell 19 Lihula kultuurim ajas 
R 18. IV kl. 14 Mäetaguse mõisas ALLIKATUND. 
TATJANA LEPNURM  (harf), VIRGO VELDI (sakso
fon).
VIIES PÕHJAMAADE ÜLIÕPILASKOORIDE FESTI
VAL ja  Eesti K ontsert es itlevad:
R, 9. IV kl. 20 Kalevi spordihallis BEETHOVENI IX 
SÜM FOONIA Eesti R iik lik  Süm fo o n iao rkes te r, 
Eesti M u u s ik a a k a d e e m ia  S ü m fo o n iao rkes te r, 
1 50 0 liik m e lin e  koor P õ h jam aad es t ja  Eestist.
Solistid PILLE LILL (sopran), MARIANNE EKLÖF 
(m etsosopran), JYRKI NISKANEN (tenor), MATI 
PALM (bass). D irigent ERI KLAS.
L, 10 . IV kl. 17 Võru kultuurim ajas Kannel 
TALLINNA POISTEKOOR. Dirigent LYDIA RAHULA.
R 11. IV kl. 16 Vanemuise kontserdimajas KATRE 
KÕIVA (sopran), URMAS TANILOO (orel). Kavas 
Bach. Händel. Weslev. Barblan. Karindi. Gorecki. 
Piletid 30 -  60 krooni. NB! Gorecki "0  Domina Nos- 
tra ”  esiettekanne Eestis.
R 11. IV kl. 16 Purtse linnuses 
T, 13. IV kl. 19 Estonia kontserdisaalis LAURI 
VÄINMAA (klaver). Kavas Beethoven, Debussy, 
Schönberg, Sisask, Liszt. Piletid Tallinnas 30, 60 
krooni.
N, 15. IV kl. 19 Estonia kontserdisaalis 
R, 16. IV kl. 19 Vanemuise kontserdimajas EESTI 
R IIK L IK  SÜMFOONIAORKESTER. Solist HENRI- 
DAVID VAREMA (tello). Dirigent OLARI ELTS. Kavas 
H indem ith i M etam orfoosid Weberi teem ale, 
Straussi “ Surm ja selginemine” , Weberi avamäng 
ooperile “ N õ id kü tt” , H indem ith i Le inam uusika. 
Piletid Tallinnas 30 -  100 krooni.
R, 16 .IV  kl. 17 Estonia kontserdisaalis LASTE JA 
NOORTE LAULUVÕISTLUSE TÄHTEDE LAUL 9 9 ’. 
LÕPPKONTSERT. Piletid 20, 3 0 ,5 0  krooni.
R, 16. IV kl. 18.30 Pärnu Agape keskuses 
R 18. IV kl. 19 Estonia kontserdisaalis HISPAANIA  
VÄRVID. EESTI RAHVUSMEESKO OR. D irig e n t  
JOSEP PRATS (Barcelona Raadio ja  Televisiooni 
Koori dirigent). H ispaania klassika, baski, kataloo
nia, andaluusia, astuuria ja  ga liits ia rahvamuusika. 
Piletid Tallinnas 30 -  60 krooni.
L, 17. IV kl. 16 Väravatornis VARAJANE RENES- 
SANSSMUUSIKA. TRECENTO. HORTUS MUSICUS. 
Kunstiline ju h t ANDRES MUSTONEN. Piletid 30, 60 
krooni.
R 18. IV kl. 16 Rakvere Kauri koolis TALLINNA  
SAKSOFONIKVARTETT. OLAVI KASEMAA (sopran- 
saksofon), VILLU VESKI (a ltsaksofon), VALDUR 
NEUMANN (tenorsaksofon), HENDRIK NAGLA (bari- 
tonsaksofon). Kavas Bach, Debussy, Piazzolla, Itur- 
ralde, Gershwin.
Eesti Kontserdi kassa on lahti E —  R kl. 12 — 19,
L kl. 12 —  17, P üks tund enne kontserdi algust. 
P ile te id  on v õ im a lik  te llid a  hooaja  kõ ik id e le  
k o n ts e rt id e le , in fo  te l .  6 44  3 1 9 8 . P ile t ite  
b ro n eerim in e  ja  te ll im in e  te l. 6 4 4  1 30 8 , faks

641 830 , e -m a il: in fo @ c o n c e rt.e e .e e  
TALLINNA MUUSIKAKESKKOOL
L, 10. IV  kl. 15 MATKAMAJAS esinevad H elju Taugi 
k a m m e ra n s a m b lik la s s i õ p ila s e d . Kaastegev 
Moonika Sutt (laul).
L, 10. IV kl. 18 ÕPETAJATE MAJAS esineb M ihke l 
Poil M a ig i P akri k laverik lass is t.
R 11 . IV kl. 13 MUSTPEADE MAJA OLAVI SAALIS 
esinevad M a i K atsuba  ja  Eve P a ju -T õ e vä lja  
k lav erik la ss i õp ilased.
EESTI MUUSIKAAKADEEMIA  
L, 10. IV kl. 14 VANALINNA MUUSIKAMAJAS esineb 
U rve Tautsi lau lu klass . Klaveril Katrin Paat. Kavas 
eesti, saksa, vene, itaalia laulud ja aariad.
P  11 . IV kl. 17 MUSTPEADE MAJA OLAVI SAALIS 
esineb K adri-A nn  S um era  k laveril. Kavas Bach, 
Rahmaninov, Messiaen.
T, 13. IV kl. 18 MUSTPEADE MAJA VALGES SAALIS 
esineb N ata ly  Sakkose k am m eran sam b lik lass .
N, 15. IV kl. 17 MATKAMAJAS esineb H elju  Taugi 
a n sam blik lass .
R, 16 . IV kl. 18 MATKAMAJAS esineb U rm as Vulbi 
v iiu lik la ss , kontsertm eistrid Lille Randma, Thea 
Nestor, Toivo Peäske. Kavas Bach, Händel, Eller jt.

ADAM SO N-ERICU MUUSEUM
Lühike ja lg  3 .Loengute kontsertsari “K lavess ii- 
m u u s ika  a ja lu g u ” koostöös Eesti M uus ika
akadeemiaga, kunstiline ju h t Im b i Tarum .
P  18 . IV kl. 13 kavas h ispaania muusika. 
Kontserdipiletid müügil muuseumis üks tund enne 
kontserdi algust, (tä iskasvanud 25, õpilased 10 
krooni).

M IKKELI M UUSEUM
Weizenbergi 28
P  25. IV kl. 16 p ro m enaad iko n tsert. Kitarrim uusi
ka Heiki Mätliku ja EMA üliõp ilaste-m agistrantide 
esituses.

NIGULISTE
R 11. a p r illil kell 11 on Niguliste muuseum- 
kontserdisaalis m uusikakoolide k laveri ja  
puhkp illi e ria la  õpilaste  ü leriig ilise  konkursi 
lõppkontsert. Esinevad konkursil esikohale tulnud 
õpilased.

E E S T I  M U U S I K A A K A D E E M I A

LAHTISTE USTE PÄEV
17. aprillil kell 11 Kaarli pst. 3
kolmanda korruse saalis
koolimuusika eriala TEABEPÄEV ja KONTSERT

12. mail kell 18 
Estonia talveaias 
ESINEVAD 
Koolimuusika Instituudi naiskoor, 
ansamblid ja
vokaalinstrumentaalsolistid.

TALLINNA ÄRIKESKUSE 
AATRIUM

Tallinn, Harju 6

Aapo Puki 
“ MAALID XX SAJANDIST” 

kuni 23 . IV.
Avatud iga päev, 

suletud kl. 23 -  9.

O o tam e  Teie re klaa m i
tel. 644 8868 ja faksil 644 9247, 

e-post: sirp@sirp.ee 
marju@sirp.ee

EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOORI

K E V A D I N E  K U U L A M I N E
to im ub 2 . ja  3 . m a il 

V ä ra v a to rn is  (Lühike ja lg  9)

K U U L A M I S E L  P A L U M E  E S I T A D A :
vab a lt va litud  soolo k laveri saatel Mozarti või Haydni loom ingust, häälepa rtii Bachi m o te tis t BWV 
225 “ Singet dem Herrn” , noodist lugem ine, hääleu la tuse proov ning vestlus.
Info ja  reg istreerim ine V äravatorn is, te l. 644 8926.
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E E S T I  R A A M A T U  
A A S T A  P E A K O M I T E E

asub Tartus Vanemuise 19. 
Telefon 27 427 087, 

faks 27 427 320, 
eTmail:era@ilmamaa.ee 

www.ilmamaa.ee/era

VIIMSI RAAMATUKOGU
Haabneeme, Kesk tee 1

EESTI PIIBLISELTSI NÄITUS 
"“ PIIBEL LÄBI AJALOO” 

kuni 14. IV.

Avatud E -  R kl. 10 -  17 ja 
L kl. 10 -  15.

K U L D J A L A  T O R N
Tallinn, Gümnaasiumi 3

Zair Zeilanovi 
MAALIDE NÄITUS 
“ MINA, GUNNAR” 

kuni 1. V.
Avatud E, T, K 

kl. 12 -  17.

►SOOME INSTITUUT Harju 1, 10146 Tallinn, tel. 631 3917 Soome Instituudi 
raamatukogus saavad huvilised kasutada internetti ja tutvuda meie CD-ROMide- 
ga. Juurde on tulnud uuemat soome kirjandust. Instituut on lahti kolmapäeviti kl. 
10 -  18, teistel tööpäevadel endiselt kl. 10 -  16.
L, 10. IV kl. 12 kuulutatakse Soome Instituudis välja tõlkevõistlus. Tõlkimisele 
tulevad eesti kirjanike Jüri Ehlvesti ja Peeter Sauteri ning soome kirjanike Kari 
Hotakaise ja Jari Tervo tekstid.
N, 15. IV kl. 16 esineb Kristjan Raua majamuuseumis, kus praegu on väljas 
Herald Eelma Kalevalateemaline graafika, Soome Riikliku Kunstimuuseumi direk
tor Marja -  Liisa Rönkkö. Tema ettekande pealkiri on ““Kalevala “illustratsioonid 
andsid Soomele näo”.
► SOOME INSTITUUT Vanemuise 19, 51014 Tartu, tel. 827 427 319, faks 
427 097, e-mail:soome@ilmamaa.ee.

► BRITI NÕUKOGU Vana-Posti 7, EEOOOl Tallinn, tel. 631 4010, e- 
mail:british.council@bctaHinn.ee, interneti aadress:www.bctallinn.ee
► PRANTSUSE KULTUURIKESKUS Kuninga 4, EEOOOl Tallinn, tel. 6449 505
► PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU INFOBÜROO Pikk 11, EEOOOl 
Tallinn, tel. 640 6626, faks 640 6622.
► PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU INFOBÜROO Raekoja plats 8, Tartu, 
tel. 827 433 944
► UNGARI KULTUURIESINDUS Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, tel. 6440 817
e-mail:uke@eki.ee
Liviusz Gyulai graafika Tartu ülikooli raamatukogu kataloogisaalis kuni 11. IV. 
Kuni 10. IV Edit Morelli emailmaalid Sambas.

►TALLINNA SAKSA KULTUURI INSTITUUT /  GOETHE INSTITUUT Tolli 2, 
Tallinn, tel. ja faks 641 1439 dki.gi@online.ee http://www.goethe.de/ne/ta
►AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE SAATKONNA INFOTEENISTUS Kentmanni 20, 
EEOOOl Tallinn, tel. 631 2212, faks 631 2026, e-mail: vaiko@usislib.ee; 
www.usislib.ee Infokeskus avatud külastajatele E, K, R kl. 14 -  17, teistel 
aegadel eelneval kokkuleppel telefoni teel.

►TAANI KULTUURIINSTITUUT Vene 14, EEOOOl Tallinn, tel. ja faks 6466 
373.

KINDRAL LAIDONERI 
MUUSEUM

Viimsi mõis, Haabneeme

Jüri Arraku 
kristlike maalide näitus 

“ LUNASTAJA” kuni 14. IV.

Avatud kl. 10 -  18.
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RÜÜTELKONNA HOONE (Kiriku plats 1)
Püsiekspositsioon eesti kunsti klassikast (3 saali).
16. IV -  30 . V “ Kuldajast m odernism ini”
Taani maalikunst 1830 -  1930
Avatud K -  P kl. 1 1 - 1 8 .  Iga kuu viimane reede ja laupäev tasuta! 
TARBEKUNSTIMUUSEUM (Lai 17)
Püsiekspositsioon “ Eesti professionaalne tarbekunst” .
15. IV -  13. VI “ Metallikunst, tehnika ja traditsioon".
Avatud K -  P kl. 11 -  18.
K. RAUA MAJAMUUSEUM (Nõmmel K. Raua 8)
“ Kalevala 150. Herald Eelma illustratsioonid" kuni 30 . V. 
Püsiekspositsioon K. Raua loomingust.
Avatud K -  P kl. 1 1 - 1 8 .  Iga kuu viimane reede ja laupäev tasuta! 
ADAMSON-ERICU MUUSEUM (Lühike ja lg 3)
Püsiekspositsioon Adamson-Ericu loomingust.
10. IV -  23 . V “Jaan Grünberg 110. Maalid ja m onotüüpiad” .
R 18. IV kl. 13 kontsertloengute sari “ Klavessiinimuusika ajalugu” . 
Kavas Hispaania (J. Cabanilles, A. de Cabezon, A. Soler, D. Scarlatti) 
muusika. Kunstiline juh t Imbi Tarum.
Avatud K -  P kl. 1 1 - 1 8 .  Iga kuu viimane reede ja laupäev tasuta! 
MIKKELI MUUSEUM (Kadriorus Weizenbergi 28)
Johannes Mikkeli kollektsioon (XVI -  XVIII sajandi lääne-euroopa, vene, 
hiina kunst). Ikoonid XIV -  XIX sajand. Avatud K -  P kl. 1 1 - 1 8 .
R 25. IV kl. 16 promenaadikontsert. K itarrimuusika Heiki Mätliku ja 
EMA üliõpilaste-magistrantide esituses. Sissepääs muuseumi piletiga. 
NIGULISTE MUUSEUM (Niguliste 3)
“Vana kunst". Avatud K kl. 1 2 -  18, N  -  P kl. 11 .30  -  18.
Igal L kl. 12 koorimuusika kontsert. Igal L ja P kl. 17 orelimuusika 
pooltund. Kontserdiinfo ja ettetellim ine tel. 644  9911 .
Tasuta külastuspäev iga kuu viimane reede.

Eesti Kunstimuuseumi kodulehekülg aadressil: www.ekm.ee

ROTERMANNI SOOLALADU
Ahtri 2

Eesti Kunstimuuseumi saalis “ Kadreeritud tõde. S talin istlik pildipropa- 
ganda Eestis 1946 -  1 9 5 3 ” kuni 18. IV.

Eesti Arhitektuurimuuseumi saalis “ Pargid ja aiad. Eesti pargid ja aiad 
1930. aastatel” kuni 25 . IV.

Galeriis “ Haagi moodne arhitektuur 1898 -  1 9 9 9 ” kuni 25. IV. 
Keldrisaalis “ Puitarhitektuuri konkursitööd” kuni 18. IV. Avatud K -  P kl. 

1 1 - 1 8 .  Tasuta külastuspäevad iga kuu viimane R, L ja P.



Eeldame saatejuhi ja  3 -4  osavõtjaga 2 0 m in u t i l is t  o tsesaadet sagedusega 
1-2 korda kuus.
Ettepanekud saata 25.  aprillini aadressil:  Eesti TV, Faehlmannš 1 2 ,  150 29 
Tallinn, tel. 628 4200, e -p o s t: e t v @ e t v .e e

A V A L I K  K O N K U R S S  V I D E O F I R M A D E L E  
Eesti Televisioon ootab oma programmi tä iendam iseks  seoses sooviga la ien
dada te lesaadete teg ija te ringi ja  optimeerida ETV too tm isku lus id  pakkum isi 
vid eo firm adelt kun sti-,  m u u s ik a - ja m eelelahutussaadete ning sarjade 
tootm ise ks.
Pakkumised saata 25. aprillini aadressil:  Eesti TV, Fae h lm a n n i 1 2 ,  Tallinn 
1 5 0 2 9 , tel. 628 4 1 1 3 ,  628 420 0, e -p o s t: e t v @ e t v .e e

Kolmapäev 21.aprill 
O Kaarli kirik k. 19.00 SAKSOFONISAJAND 
esiettekannetega Ta llinna S akso fon ikva rte tt,
Riia S akso fon ikva rte tt, Raivo Tafenau &  M e e lis  Vind

Neljapäev 22.aprill 
Sakala Suur saal
©  18.00 Palle Mikkelborg & Terje RypdaJfTaani- 
Norra)
Sakala Väike saal
©  19.30 Põhjala saarte häšIedTlit Kalluste - V illu  Veski jt. 
Sakala Suur saal
©  20.30 Richard Galliano 7r/o(Prantsusm aa)
Von Krahli Baar
©  22.00 Trio Fragile ,Trio P icante

Reede 23. aprill 
Sakala Suur saal
©  18.00 JAZZTANTSU SHOW- Palestra, Liisa 
N o jonen Jazz Dance(Soom e)
Sakala Väike saal
©  19.30 Hällilaulud abikaasadele K irile  Loo &  Band 
Sakala Suur saal
©  21.00 JUNGLE FUNK - Vinx, Will Calhoun,
Doug Wimbish( USA)
Von Krahli Baar
©  22.00 H olm es 
Tallinna Kinomaja
©  22.00 F.W. M u rna u  tu m m film  Faust &  Colin 
D unw ood ie  kvarte tt(S aksam aa)

Laupäev 24. aprill 
Sakala Väike saal
©  13.00 JazzMatinee Mis Torust tuleb? Avo Tamme jt. 
Sakala Suur saal
©  16. 00 Siiri Sisask & Tunnetusüksus 
Sakala Väike saal
©  1 7 .3 0  Trio  A in  Agan-Tuule Kann-Jaak Sooäär 
Sakala Suur saal
©  1 8 .3 0  Urban Funk: D M A  (Itaa lia )
Sakala Väike saal 
©  20.00 Soren K jaergaard Trio(Taani)
Sakala Suur saal
©  21.00 BUMP THE RENAISSANCE BAND (USA) 
Ray Anderson, Bobby Prev ite , M a rty  Ehrlich, W ayne  
Horvitz, S teve S w a llo w  
Von Krahli Teater
©  22.00- 05.00 TOTAL REGGAE BASHMENT
Mad Professoi\UK), Jazzskangsters  (Soome), J in g  &

Jang ste rs  (Soome), Rasta O rchestra(Eesti), C aribace 
(Venemaa), DJ Ringo Ringvee, DJ Tarrvi Laamann

Pühapäev 25. aprill 
Sakala Suur saal 
©  17.00 VÄRTTINÄ (Soome)
Sakala Väike saal
©  18.30 Duo S illa r-S oo &  Tatjana Lepnurm  
®  19.30 Raivo Tafenau K v in te tt. P laad ies itluskon tse rt. 
Sakala Suur saal
©  21.00 JOEZAWINUL SYNDICATE(USA)

Sossi klubi (Tartu mnt 82)
K21.00-01.00, N22.00-01.00, R,LP - 22.00-03.00 
®  21.04 EESTI KULD Tanel R uben-Lem bit Saarsa lu 
K v in te tt(E esti-R oots i)
®  22.04 VIIULIGALA V ita li Im ere li &  G imer Trio 
(Eesti -Soom e)
©  23.04 MAINSTREAM Man M a the so n  K v in te tt, 
M o n te n ia  &  A ld o  M e ris to  Trio (Kanada,USA,
Soom e,Eesti) &  POPJAZZ Con S p irito (R oots i-E esti)
®  24.04 C'ESTSIBONTatjana Bojeva &  Ju ri 
Kuznetsov(Ukraina), Denfunk(Taani)
®  25.04 POWERJAZZ Modus(Venem aa), 
B readM ach ine fS oom e) &  Final Jam  
©  28.04 21.00 DUKE ELLINGTON f f lö H o rre  Z e ige r 
Big Band, S ilv i V ra it &  Uno Loop.

Cafe Amigo
Tantsuõhtud (ho te ll V iru) 22 .00-02.00 
®  22.04 SVINGIÖÖ Silvi V ra it &  So W hatjE esti)
®  23.04 REGGAEÖÖ J ing  &  Jangsters(Soom e)
©  24 .04 FUNKIÖÖ BreadM achine(Soom e)
©  25.04 BLUESlöÖ Com prom ise Biue(Eesti)

©  23.04 TARTU Vanemuise kontserdisaal k.19.00
D .M .A (ltaa lia ), Ta tjana Bojeva &  J u ri Kuznetsov(Odessa), 
Denfunk(Taani)
©  23.04 PÄRNU Waldhof Factory k.21.OO
8readM ach ine(S oom e)
©  25.04 NARVA Klubi Energeetik Tatjana Bojeva &  
J u ri Kuznetsov (Odessa), M o n te n ia  (USA) &  A ld o  
M e ris to  Trio

Piletid kinost Sõprus Vana-Posti8, tel. 644 19 19, 
plaadipoest Kosmos Control Vana-Viru 14 
ja  Piletilevi müügipunktidestTallinnas 
hinnad 40,- 175.- Kohapeal piletid kallimad 
Cafe Amigo piletid kohapealt


