MÜÜRILEHT
:::::::::::::::::: tartu ja maailma kultuurileht :; ÜHETEISTkümnes number : FESTIVALI ERI ::::::::::::::::::::::::

Kolleegium: Kaisa Eiche, Põim Kama, Margus Kiis, Maarja Mänd, Martin Oja, Kristina Paju, Ivar Põllu, Joonas Sildre, Helen Tammemäe, Gregor Taul,
Sven Vabar, Berk Vaher :; Kujundaja: Madis Katz :; Väljaandja: MTÜ Genialistide Klubi : www.genklubi.ee/muurileht :; Toetajad: Tartu Linn, tartu
kultuurkapital :; Trükk: Printall :; Triaaž: 2000 :; Tasuta!

11 : Festivali eri

2

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: MÜÜRILEHT : ÜHETEISTKÜMNES number : FESTIVALI ERI :::::::::::::::::::::::

Kaasautorid:
Liisa Kruusmägi on noor kunstnik, kes oranž liiliakimp
ühes ning lõputunnistus teises käes EKAga lõpparve tegi.
Aga ainult selleks, et uuesti tagasi tulla. Seekord siis joonistama, magistrantuuri. Muidu on ta tore tüdruk, kes
jooni ja värve taltsutades hullumeelseid kujutluspilte
loob- koertest kasvavad välja kitarrid, kitarrid sulavad
koerteks. Ja koerad on suured. Tihti me ei märkagi une
ja pärismaailma õhkõrna eraldusjoont.
Käesolevas numbris illustreeris Liisa Hiri Müüripeal tekstiloomingut ning joonistas esikaane.
liisakruusmagi.weebly.com

.

Madis Kolk on Teatrikriitik ja ajakirja „Teater. Muusika.
Kino” peatoimetaja. Lõpetanud Tartu Ülikooli teatriteaduse erialal. Bakalaureusetöö käsitles Jerzy Grotowskit,
magistritöö postmodernismijärgset teatrit. Õpetab teatriajalugu Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja EMTA
Lavakunstikoolis. Olnud ka 2001. aasta Draamafestivali
kuraator. Kuulub lisaks Eesti Teatri Festivali loomenõukogule ka Tallinn Treff Festivali ja Eesti Raadioteatri loomenõukogudesse. Toimetanud mitmel aastal kogumikku
„Teatrielu” ning olnud Eesti teatri aastaauhindade žürii
liige.
Tänavuse Draama festivali kuraatorina kirjutas Madis
kuraatorifestivali põhimõtetest.
Hedi-Liis Toome on õppinud Tartu Ülikoolis nii sotsiloloogiat kui teatriteadust, millest viimane on olnud südamelähedasem. 2005. aastal sattus Eesti Teatri Festivali
juurde vabatahtlikuks. Viimastel aastatel on DRAAMAt
korraldades tegelenud juba sellega, et ka teistest riikidest pärit teatrid või trupid Eestisse jõuaksid ning neil
kõik hästi sujuks. Iraanist tulev teater on eksootiline —
selle peale helistab isegi Kaitsepolitsei.
Hedi-Liis kutsus nad ka teatrisse.
Käesolevasse numbrisse tegi Hedi-Liis intervjuu Iraani
lavastaja Homayun Ghanizadehiga.

Penny Lane alias Inga Nõlvak on ansambli Honey Poweri
bassiliinide ja Eesti (ja mitte ainult Eesti) alternatiivmuusika ülevaadete autor. Meeldib, kui peetakse viisi ja kantakse ägedaid rõivaid. Ja kui bändis on naisi ka. Teab, mis
moodi näeb välja raadiotöö, veebitoimetamine MTV-s ja
riidebisnes Faktorys. Oma nägemust muusikast avaldab
erinevates väljaannetes, seekord Müürilehes kuid eelkõige isiklikus blogis Penny Lane.
www.penny-l.blogspot.com

Hõbe Ilus õpib Tartus kolmandal kursusel kirjandust
ning laulab segakooris HUIK!. Väljaspool seda tegeleb
eakohaselt järjepideva otsimisega.
Müürilehe käesolevas numbris avaldasime mõned Hõbe
luuletused.

VIGADE PARANDUS:
Eelmises numbris Kirjanike muuseumi
muljete seas ilmunud „Latifundium policarpus ehk teekond latifundiumist latifundiumisse“ autoriks on Chaneldyor
mitte Martiini Teekann. Vabandame
eksituse pärast.

Anna end levitajana üles!
Hiri Müüripeal armastab Tartut, kohvikuid, kirjutada ja
inimesi (jälgida). Kirjutab inimestest ja hetkedest (näidendeid). Nii ongi, et ongi nii.

Müürileht on avatud kaasautorlusele!
Tahad müürilehes reklaami teha?
Võta toimetusega ühendust:
myyrileht@genklubi.ee

.

:::::::::::::::::: MÜÜRILEHT : ÜHETEISTKÜMNES number : FESTIVALI ERI :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hõbe Ilus
näed mind kõikides värvides
teesklen igapäevast
ületades sinuga sirgjooneliselt
kihavaid tänavaid

Puhanult ja ootusärevalt
Ma loodan, et olete mööda saatnud sama kirgastava suve
kui mina ja, et sellesse on mahtunud piisavalt muretuid
minnalaskmisi, paduvihmaseid suplusi, kirevaid festivali
elamusi, inspireerivaid tutvusi ja öid vanadest sõpradest
ülerahvastatud telkides. Jagunud aega perele, olete saanud tunda talu romantika hõngu ja tähesajustel õhtutel
rännanud raamaturidadel.
Sügise saabumine toob kaasa aga uued tuuled ja nendega saabuvad omad võlud.
Uue hooaja ootusärevuses on õhus särisemas elektrit
ning Tartu on hakkanud jälle vaikselt oma linna staatusele vääriliselt kihama — kätte on jõudnud igasügisene
uute nägude laviin. Tartu võtab tänavu nii oma vanad kui
uued elanikud vastu erakordselt tiheda kultuuriprogrammiga. Seetõttu tituleerisime Müürilehe käesoleva numbri
festivalide erinumbriks ja katsusime esile tõsta kõik märkimisväärsemad sündmused, mis meid Tartus septembrikuus ees ootavad.
Igal endast lugupidaval melomaanil oleks patt jätta vahele 1.-4. septembril aset leidva Eclectica festivali avaüritus,
mille peaesinejaks on Soome päritolu Berliinis tegutsev
Vladislav Delay, kelle tegemistega saab käesolevas numbris Penny Lane’ vahendusel lähemalt tutvust teha (lk10).
Tartu kunstielule lükkab sügistuule tiibadesse Tartu
Kunstikuu (lk4-5) ja 2.-11.septembril Kunstnike Majas aset
leidev Artishoki Biennaal (lk8-9).
Väikese kõrvalpõikena tutvustab Kaspars Groshevs
2.-5.septembril Riias aset leidvat rahvusvahelist videokunsti festivali Waterpieces (lk7).
Draamafestival toob teieni Madis Kolki’ valiku lavastustest, mida võib nimetada „mööndusteta teatriks“.
Kuraatorfestivali põhimõttete üle mõtiskleb Kolk ka
Müürilehe käesolevas numbris (lk14-15).
Samuti avaldame lühikese intervjuu iraani lavastaja Homayun Ghanizadehiga (lk16), kes on etendusega „Caligula“ tänavuse väliskülalisena Draama festivali
programmis.
Tuleb sisutihe ja elamuste rohke sügis - ma loodan, et
sõbrad, kes on mujal leiavad aega, et tulla külla.
Nagu näha, otsustasime Müürilehele ka natukene värvi lisada. Sügisel lähevad lehed värviliseks ja Müürileht
ei tahtnud ka valitsevatest trendidest maha jääda. Lehe
kirevusele aitas kaasa ka Liisa Kruusimägi, kelle illustratsioonid ilmestavad lehe esikaant ning Hiri Müüripeal
tekstiloomet (lk20-21).
Laske ka iseend sügise kirevusest kaasa kanda ning nautige uusi alguseid ja väljakutseid. Lubage endale tormituulte ulguvate ballaadide saatel laisklemisi ja varahommikuselt uduvihmaseid kohvipause.
Lõpetuseks annan teile algavasse sügisesse kaasa oma
armsa sõbra kuldsed õpetussõnad, juhuks kui teil peaks
pähe tulema seenele minna: „Selleks, et leida kukeseent,
tuleb mõelda nagu kukeseen.“

.

Helen Tammemäe

su silmile on seotud süü
eilset armastust põleb seljal ja kaelal
kindlasti armideks
loodan mööduvate pilkudest mõistmist
siiski suudad ainult sina —
seotud silmade
pöördumatu taju
ravimatu loomuga
võõras
···
vales linnas, sobimatult ajal
ahhetab õhtusse suunata ristmõtteid
milleks vedada nii täiuslikku ringi
ümber teise
koomale tõmmata üht lõpmatust teisega
karta iseenese varju
kes mäletab ehk selgemini kuidas
valikuid puhastel kätel ritta seadsid
rivitult! - käsib keegi
aga ihuliikmed keelduvad
suu joonistub võõraks ja
õhtusse ahhetab suunata ristmõtteid
vales linnas, sobimatul ajal
···
laup vastu ahju
käed vastu ust
selg vastu selga
õhk vastu mõistust
rüht vastu igavest
vähesehaaval on pidetu
veri tuksumas südamest
läbi mõistuse
paljuhaaval on rõõmsamaid
liikumas helendaval tänaval
···
sääsed olid
varje juba vedeles kõnniteedel
aeg oli seitsme paiku
kui naaberpingilt südamlikult öeldi:
nägin tulles silti siin pargis on nutmine keelatud
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Aastail 2004-2009 figureeris Tartu festivali kalendris veebruari kuul üritus nimega Tartu Kunstikuu. 2010. aastal jäi see
aga ära. Kunstikuu kriisi põhjuseid ja tagamaid avavad ning
Tartu uut kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT
tutvustavad viimase Kunstikuu peakorraldaja Kaisa Eiche ja
Rael Artel, küsimusi esitas Indrek Grigor.
Indrek Grigor: 2009. aasta Kunstikuu oli nii oma korralduslikult kui sisuliselt tasemelt vähemalt sama kõrge kui eelmistel
aastatel, aga siiski puhkes festivali järel kriis, mis puudutas nii
selle formaati kui toimumisaega. Kas sa, Kaisa palun võtaksid
probleemid kokku.
Kaisa Eiche: Esiteks, igal aastal pidi uus korraldaja õppima
suurüritust organiseerima ja seda oma igapäevase põhitöö
kõrvalt. Teiseks, festivali ettevalmistav protsess langes kokku jõulukuu ja aastavahetusega. Ning kolmandaks, Kunstikuu
ise langes aasta alguses kokku üliõpilaste eksamisessi ja sellele järgneva vaheaja perioodiga ülikoolilinnas. Need kolm
olid väga õnnetud asjaolud festivali korraldusliku poole pealt.
Lisaks ei olnud linnavolikogu festivali ettevalmistusperioodiks
eelarvet veel kinnitatud.
Tõepoolest eksisteerib selline kultuuripoliitiline instrument,
nagu festivalide kalender, mille järgi jaotatakse aasta ürituste
vahel ära. Jaanuar, veebruar olid 2004. aastal juhuslikult veel
täitmata, kuid talvisest hapukurgihooajast tingitud potentsiaalselt suurem meediahuvi oli ainus pluss, mida selline ajastus pakkus.
Kõik see kokku tekitas korraldajates segadust Kunstikuu
eesmärgi suhtes - kas selleks on kunsti ja disaini populariseerimine ühiskonnas või pigem kultuuriaasta kalendri „täitmine“?
Kõige tipuks, väljas on ju TALV! Kas keegi veel peale
jääskulptuuri meisterdaja valiks sellise aastaaja festivali
korraldamiseks?
2009. aasta kevadel sai kokku väike ümarlaud, kuhu tuli kohale nii varasemaid Kunstikuu korraldajaid, kunstnikke ja LV
kultuuriosakonna ametnikke ning kus räägiti asjast. Valmis ka
protokoll tõdemaks, et reformid oleksid vajalikud, ent otseseid lahendusi välja siiski ei pakutud.
I. G.: Milliseks te planeerite ajaliselt veebruarist septembrisse nihkunud ART IST KUKU NU UT’i sisulist palet?
K. E.: Alates eelmainitud protokollist on toimunud mõtlemine
tulevikule suures plaanis ja Tartus võimaliku kaasaegse kunsti
festivali korraldamise strateegia väljatöötamine, mis võibolla saab joone alla 2010. aasta ART IST KUKU NU UT’i
lõpetava ümarlauaga. Sel aastal on festivali eesmärgiks ennekõike püüd leida ühine keel korraldajate ja rahastajate vahel ning leida kindlad koostööpartnerid ja, kurat, panna see
asi lõpuks tööle!
Programm on/ei ole sel korral tihe, aga see-eest on aus:
kavas on üks rahvusvaheline näitus, üks rahvusvaheline konverents,Tartu noore kunsti oksjon, üks ümarlaud ning üks
trükis-kataloog.
Rael Artel: Mul on tegelikult väga hea meel, et Kaisa mind
endaga kampa kutsus ja et ma sattusin sellisesse korralduslikku ja kontseptuaalsesse situatsiooni, kus ei olnudki mitte
midagi ees ootamas. Oli ainult see tühi kest või see nimi „Tartu
Kunstikuu”, mis ei sisaldanud eriti midagi. Puudusid traditsioonid ja sisu, oli vaid kalendrisse märgitud aeg. Otsustasime tänavust festivali kasutada kui võimalust avalikult ja avalikkust
kaasates ümber mõelda kogu festivali formaat. Kasutame
festivali ennast kui võimalust konkreetsete reformide läbi
viimiseks. Mõtlesime väga palju toimunud kunstikuude peale. Mõtlesime selle pärandi mitu korda läbi, üle ja ümber ning
leidsime lõpuks, et see on kasutu, ning tõstsime selle silma
alt ära. Nii et saabuv ART IST KUKU NU UT on omamoodi
reformi, transformatsiooni- või arendusfaas, mis on materialiseerunud Tartu kunstipubliku jaoks kahes suuremas ja
paaris väiksemas ürituses.
ART IST KUKU NU UT’i keskseks ettevõtmiseks sel aastal on publikatsioon, mida me ise nimetame „Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks”.
Oleme sellega üritanud pisut kaardistada seda keskkonda,
milles me töötame, Tartut oma potentsiaali ja nõrkustega,
oma tugevuste ja kompleksidega, oma energia ja eripäradega. Trükisesse on kaasatud mitukümmend Tartus tegutsevat
kunstiprofessionaali, intelligenti, kultuurikorraldajat, ajakirjanikku, poliitikut. Me üritame laiendada seda horisonti, milles
kunstist üldse mõelda ühes endise Ida-Euroopa ääremaadel
asuvas väikelinnas, milleks Tartut kahtlemata võib pidada.
Teine suurem ja nähtavam üritus, mille kaudu läbi mõelda
meid ümbritsev kontekst ja tulevikuväljavaated, on näitus
pealkirjaga „Lisa 6: Nähtamatu käe poliitika”, kus kaasaegse kunsti vahenditega üritatakse reflekteerida ja lähemalt

ART IST KUKU
NU UT 2010
Küsimusi esitas Indrek Grigor

analüüsida seda sotsiaalmajanduslikku situatsiooni, milles me
kõik, kaasa arvatud kunstnikkond, töötame. Näitus moodustab meie subjektiivse uurimuse ühe osa — sellest ka „Lisa
6” osa pealkirjas. Teine pool, „Nähtamatu käe poliitika”, viitab eelkõige kultuuriproduktsiooni organiseerimisele turuloogika järgi, kuid võimaldab ka avaramaid konnotatsioone.
Näitusel lähenetakse sellele kõigele loomulikult teatud (enese)iroonilise distantsiga.
Vaataja ette on kaasaelamiseks ja -mõtlemiseks õnnestunud tuua nii mõnigi väga terav teos — ainult avamisel ja
ainult ühe korra näitame briti kunstiku Phil Collinsi videot
„Dünya dinlemiyor” (2005) seeriast „The world won’t listen”.
Y-galeriis on teiste hulgas võimalik osa saada näiteks eelmisel Veneetsia biennaalil isiknäitusega Serbia paviljonis esinenud Katarina Zdjelari tööst või legendaarset „The Road to
Tate Modernist” türgi kunstnikelt Sener Özmenilt ja Erkan
Özgenilt. Loomulikult on ka kodumaist — väljas on kunstnikerühmituste OÜ Visible Solutions ja Johnson&Johnson üsna
teravmeelsed installatsioonid. Täiesti uue teose on näituse
tarvis teinud Flo Kasearu.
Lisaks neile kahele põhiüritusele toimub traditsiooniline performance „Rahvusvaheline konverents, teaduslik konverents”,
mida korraldavad Erki Luuk ja Toomas Thetloff ning koostöös
Tartu Loomemajandus keskusega toimub noore kunsti oksjon. Festivali lõpetab suuremat sorti ümarlaud, kus kohtuvad
ühe laua taga Tartu kunstiprofessionaalid, loojad ja poliitikud, et presenteerida seda, mida me oleme välja mõelnud
2011 aastaks, ning arutada Tartu potentsiaalide ja nende kasutamise üle.
K. E.: Eesmärgiga fabritseerida uus protokoll.
R. A.: Ehk nagu loomemajanduse keeles öeldakse: äriplaani
presenteerimine investoritele...
K. E.: ...kostüümis, kontsadel ja värske maniküüriga.
I. G.: Raamatu sissejuhatuses, mida mul on olnud võimalus
lugeda ütlete, et ideaalis kujuneb välja grupp x kelle koostöö
loodate koondada hästi korraldatud intensiivseks ja sisukaks
tervikuks. Ma olen nõus, et väga paljud asjad toimivad isiklike
suhete baasil aga olen selle eesmärgi suhtes siiski pisut skeptiline. Ehk valgustaksite ikkagi, kuidas see toimima peaks?
K. E.: Väga lihtsalt: helistame Indrek Grigorile kui Tartu
Kunstimaja galeristile ja teeme ettepaneku, läbimõeldud ja
kaalutud, presenteerime seda võimalikult söödavalt ja Indrek
Grigor sööb selle loodetavasti ära ning ütleb: „Täiesti fantastiline! Ma olen lahkelt nõus kasutama kogu minu käsutuses
ja varudes olevat, taskutes leiduvat ja koljusse mahtuvat ressurssi, et see teoks saaks.”
R. A.: Me ei taha mitte lihtsalt taotleda näitusepindu ja midagi üles riputada — see ei ole koostöö! Koostöös mõtlevad
inimesed koos midagi välja, töötavad koos ühise eesmärgi
nimel ja leiavad lahendused tekkinud probleemidele.
K.E.: Mida rohkem õnnestub ka institutsioon panna suhes-

tuma eelseisva projektiga seal töötavate isikute tasandil, seda
edukamaks ettevõtmine kujuneb — sisuline huvi projekti
õnnestumise vastu võiks olla kaaskorraldajate ühisosaks.
Räägi inimestega — see on selline vana hea nipp. Ma tean
väga hästi, et eelseisev töö on pingutust nõudev, aga ma ei
näe sel juhul tagasiteed, peale korraldamisest loobumise.
Endise Kunstikuu korraldajatel on isiklik kogemus ja palju
kattuvaid seisukohti, mis festivali korralduslikus pooles on
suurimateks probleemideks ja reaalseteks lahendusteks nendele — koostöö ei ole „õhu müümine“, vaid läbirääkimisfaas,
kompromissid ning reaalne tegevuskava.
R. A.: Ja ennetades, Indrek, nüüd su küsimust „Aga miks?”
Festivali korraldab eraldi selleks otstarbeks loodud MTÜ, mille
moodustavad kaks inimest, kaks nõrka tütarlast. Inimvõimetel
on piirid ning nii on suuremate plaanide realiseerimiseks koostöö ainuke mõeldav variant. On täiesti loogiline, et me näeme
oma koostööpartneritena Tartu linna kõige professionaalsemaid ja pikemate traditsioonidega kunstiinstitutsioone. Ma
ei kujuta ette, et seda festivali saaks teha oma köögist, läpakas põlve otsas. Selle festivali läbiviimine eeldab kollektiivset
pingutust. Kõik teevad seda, mida kõige paremini oskavad,
kõige kõrgemate võimalike standardite järgi.
K. E.: Esialgu oleme kõik äraootaval seisukohal, aga me
püüame tegutseda järjekindlalt. Teeme loodetavasti mõne
edusammukese ja see tõstab ehk usaldusväärsust meie suhtes ning kõik laabub.
I. G.: Tulles nüüd festivali sisuliste aspektide juurde, siis
rahvusvahelisus ennekõike, seda nii kuraatorite kui kunstnike osas. Teie kriitika Tartu kunstielu hermeetilisuse ja võõra
hirmu suhtes on kahtlemata põhjendatud ja teie püüded seda
ksenofoobset olukorda lahendada teretulnud. Publiku osas
jääte te aga ikkagi nagu kõhklevale positsioonile. Ühelt poolt
rõhute vajadusele suhestuda kohaliku publikuga ja seda harida, samas viitate eesmärgile saavutada ka publiku osas rahvusvahelisus. Kas siin ei ole tegemist liiga suure ambitsiooniga? Kas ei oleks mõistlikum ja realistlikum seada eesmärgiks
kitsas publik nii kohalikus kui rahvusvahelises mõõtmes.
Konkreetne niššiüritus?
R. A.: Kas sa tead, Indrek, et tahta tuleb ka osata? Unistamine
on suur kunst... Aga sinu publikumure on asjakohane — ma
isiklikult ei ole nii naiivne, et arvaksin, et kaasaegne kunst
on midagi absoluutselt kõigile. See äratab huvi ikkagi teatud
sotsiaalse ja haridusliku taustaga elanikkonna gruppides, ning
nendeni me proovimegi jõuda, nii Tartus, Eestis üleüldse kui
ka naaberriikides.
K. E.: Rahvusvahelist publikut meelitatakse rahvusvahelise
staariga. Kerge öelda, raske teostada. Raeli kontakte ei tasu
alahinnata ja kuigi ta räägib siin unistamisest, siis teglikult on
ta kahe jalaga maa peal ja oskab väga reaalselt oma võimalusi
hinnata, samas julgust peab ka olema.
Info kommunikeerimine rahastajate ja publikuni on keeru-
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Kunstikuud kureerivad Rael Artel ja Kaisa Eiche

.

lisem, siinkohal ei tasu peljata professionaalide nõuandeid
ning teenuseid. Meie eesmärgiks on ikkagi tagada vajaliku
informatsiooni jõudmine vähemalt lähiriikide huvigruppideni. Selleks on hädavajalik kasutada kõiki Eestis olemasolevaid
valdkonna võrgustikke ning rakukesi.
Kohalikku publikut on võimalik kaasata näiteks Tartu
Kunstimuuseumi ja Kunstimaja haridusprogrammide kaudu,
linnapildis silmatorkava reklaamikampaaniaga, meediapartenrite olemasoluga. Kõigeks selleks on muidugi vaja ka raha,
mis aitab usaldusväärsust kasvatada, garantiisid anda, kokkuleppeid saavutada jne.
Kunstifestival ei ole paraku nagu rokk-kontsert, kuhu hakkad 500-krooniseid pileteid müüma. Sissepääsud kuntsiüritustele on pigem tasuta ehk rahastaja saab olla suurel määral
vaid riik ning omavalitsus, kelle jaoks on antud kontekstis
pigem oluline haridus ja haritus, mainekujundus, keskkonna
mitmekesisus, meediahuvi, festivaliturism.
R. A.: Näoga publiku poole seisavad ennekõike konkreetsed projekti kaasatud institutsioonid ise. Nad teavad, kes
neil näitustel käivad. Neil on omad kanalid, kuidas külastajateni jõuda ja seda kogemust ei maksaks alahinnata.
Üks asi publikuga suhestumise viise on giidituurid ja need
saavad ka 2010. aasta näitusel „Lisa 6: Nähtmatu käe poliitika”
ka toimuma. Teine asi, mis teoseid avab ja laiemalt sisuliste küsimuste üle arutleb on festivali trükis, mida me üritame toota
iga programmi osa kohta.
I. G.: 2010. aasta festivali keskseks osaks on nii siis raamat
nimega „ART IST KUKU NU UT. Tartu kaasaegse kunsti
skeene subjektiivne uurimus ja lisad”, kas te ehk nimetaksite kiirelt raamatust läbi käivad teemad ja autorid ja kuivõrd
te sissejuhatuses määratlete seda raamatut kui 2011 aastal
täisprogrammiga käivituva festivali eeltööd, nö. keskkonna
uurimust, siis ehk saaksite ka esile tuua mõne huvitavama
tähelepaneku või üldistused mida kogumik teil enestel teha
on võimaldanud?
K. E.: Üldisemad teemad, mille kohta palusime kirjutada,
olid: Tartu loomekeskkonnana, unistuste kunstiüritus, festival kui rutiinivaba formaat, loomemajandus ja selle kriitika,
kultuuriturundus ning kohati natuke inetuid vorme võttev
Tartu vs Tallinn kisklemine. Lisaks programmi kohta täpsem
info ja seletused, näituse kataloog ja lõpetuseks on raamatus
äratoodud varasemate kunstikuude kohta väike arhiiv.

R. A.: Sellel trükisel ei ole ühte kindlat keskpunkti, või kui
on, siis on see Tartu kui endise Ida-Euroopa väikelinn oma
piiratud võimaluste ja iseendalegi veel selgeks tegemata vajadustega. Üldiselt areneb see raamat väga erinevates suundades, tegemist on kõige erinevamatest kildudest kokku
pandud kollaažiga. Alguses on ehk pilt veidi virvendav, aga
kõik killud ikkagi haakuvad kuidagi omavahel. Pigem on see
raamat selline võrkjas struktuur, kui et tekstidel oleks üks
raske kese ja suur suund. Usun, et seda trükist on tore jupikaupa „avastada”.
K.E.: Nagu pealkiri ütleb, on see subjektiivne uurimus ja
lisad.
I. G.: Oma seisukohtade tutvustuse raamatu alguses lõpetate tõdemusega, et kaotada ei ole niikuinii midagi. Sõjaka
manifesti asemel on teie programm pigem seletuskiri.
K. E.: Ma ei tahaks iseenesele manifesti kirjutada ja seda
kantslist maha hüüda. Kuna meie plaan on siiski teiste kunstiasutuste ja omavalitsusega koostööd teha, siis ma ei saagi
ju kõikidele eestkõnelejaks olla.
See seletuskiri on kirjutatud pärast seda, kui olime kokku
kogunud juba suure hulga meie läbiviidud küsitluse vastustest
ja nagu ise trükist lehitsedes tõdeda võite, kattuvad inimeste
mõtted rohkem kui paaril korral ning ka meie seisukohad
just ei vastandu neile. Konflikt pigem puudub.
R. A.: Mul oli väga lihtne seda teksti kirjutada, sest tegemist
on programmilise sissejuhatusega ühele projektile, mille oleme suhteliselt selgeks mõelnud ja mida me esialgu kavatseme
järgmised 5 aastat korraldada. Me ei saa eeldada, et inimene,
kes septembris juhuslikult astub Y-galerii uksest sisse, kuidagi telepaatilisel viisil meie mõtteid lugedes teada saab, mida
me kavatseme. Me peame talle rääkima, mida me kavatseme
teha, miks me kavatseme seda teha, mis on meie eesmärgid
ja kuidas me kavatseme selleni jõuda. Me lihtsalt üritasime
sissejuhatuseks sõnastada, mis meil plaanis on ja miks me
seda teeme. See, Indrek, ongi esimene samm publikule vastu astumise rajal.
I. G.: Pean möönma, et viimaseks sõnaks teie tekstis on…
R. A. K. E. : Edasi!

5

:::::::::::::::::: MÜÜRILEHT : ÜHETEISTKÜMNES number : FESTIVALI ERI :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

International
Contemporary
and Video
Art Festival
WATERPIECES
Kaspars Groshevs

Pilt: Gelzis Indrikis

International Contemporary and Video Art Festival
Waterpieces in Riga, Latvia is one of the few festivals in the
Baltic States which offer its audience unusual sounds, and
performances delineated by movements and images whose
unifying element is the moving image.
This year, the festival will celebrate its 10 th anniversary and
to mark the occasion, a special celebratory program will
be offered to the audience. Special anniversary fireflies will
adorn AB dambis from 3rd to 5th September — projected by
monitors simultaneously presenting a showcase of the all
time best Waterpieces. Parallel to the best works from the
previous festivals, audiences will have the chance to see a
showcase of the Baltic States video art competition and enjoy the special selections of the world known video festivals
and experimental film archives.

.

As has become the custom, the festival will also present
overseas programs showcasing the latest trends in global video art including a selection of works from 13th Japan’s media
arts festival, Sweden’s art film and video archive Filmform,
Oslo Screen festival, Finland’s interdisciplinary artists’ association MUU, and a program from the archive of the
International Short Film Festival Oberhausen.
Since moving images have moved outside the confines of
the TV screen with the advent of contemporary technology; this year’s anniversary festival will focus on works in
which the medium of video is fused with other means of
expression. Also this year and for the first time there will be
a special festival selection of international video works that
were actively sent in.
And, of course, honoring tradition, the winner of the

festival’s Grand Prix will be awarded a special Waterpiece
award. In addition, thanks to the generous support of AB.LV
Sabiedriskā Labuma fonds, the artist who has created the
year’s best work of Baltic video art will also receive a cash
prize of LVL 500, as well as the chance to put on a personal
exhibition during next year’s Waterpieces festival.
The festival takes place on a very busy Riga weekend because on 4th September annual White Night culture forum will
happen throughout the main culture venues of Riga. Every
year it offers exhibitions, performances, concerts and much
more, and this year is no exception. For the second time
White Night will mark the opening of the contemporary
art festival Survival Kit, organized by the Latvian Centre for
Contemporary Art (LCCA). More than 70 artists will reflect and produce different survival strategies in the contemporary world. Exhibitions, workshops, performances, film
program and lectures will take place from September 4 until
September 11.
In order to combine all the good things of this weekend
Noass has decided to combine Waterpieces festival which is
its most enduring activity with the new initiative of the organization — to facilitate more collaboration activities among
the closest neighbors. On September 4 the first meeting of
the Baltic and Nordic audio visual art network that will take
place on the floating gallery Betanovuss and culture and arts
project Noass.
The Baltic and Nordic audio visual art network is a short
term networking project, supported by NORDEN. The basic goal of the network is to est ablish a common cultural
space — the network of Baltic and Nordic organizations
operating in the area of audio visual art — that would be
accessible and rich in content. We have made the first stage of the project — developing and searching contacts on
Regional basis. Internet platform have been created — artnet.
noass.lv. And the meeting will help to shape the form of the
network.
The meeting will introduce some of network’s participants
as well as the idea of the network itself in order to discuss
perspectives and possible solutions of such network in the
future. It will be an open discussion where everyone is free
to share the experience of international collaborations and
ideas on how to improve the communication and common
activities!

Festival program:
Friday, September 3
21:00 Opening of the festival and exhibition „The Best of
Waterpieces 2000 - 2010”
21:30 Program of the Baltic video art competition
23:00 Awarding of the best Baltic video work
23:30 Program from the archive of the International Short
Film Festival Oberhausen (DE)
Saturday, September 4
The Baltic and Nordic audio visual art network meeting:
10:00 Registration and coffee
11:00 Introduction
11:30 Presentations of ARTNET and participants
13:00 Break
14:15 Open discussion — audio visual art network
15:45 Open discussion — the future
Waterpieces festival:
21:00 MUU presentation (FIN)
21:30 MUU on the Catwalk: selection of Finnish video art (FIN)
22:30 Selection of the 13 Japan Media Arts Festival (JP)
00:00 Waterpieces’ 2010 International video art program
Sunday, September 5
21:30 Selection of the 2nd Oslo Screen festival (NO)
23:00 Selection of the Art film and video archive Filmform
2009 (SE)

Links:
13th Japan’s media arts festival: plaza.bunka.go.jp/english/
Sweden’s art film and video archive Filmform: www.filmform.com/
Oslo Screen festival: www.screenfestival.no/2010/
Finland’s interdisciplinary artists’ association MUU: www.muu.
fi/site/?lang=en
International Short Film Festival Oberhausen: www.kurzfilmtage.de/en/57th-international-short-film-festival-oberhausen.html
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ARTISHOKI BIENNAAL
TARTUS
Müürilehest küsib Helen Tammemäe,
vastavad I biennaali üks kuraatoreid ja üks
algidee autoreid Maarin Mürk (teise poole
moodustas Margus Tamm) ning II biennaali
kuraator Kati Ilves.
Kommenteerib Jaak Tomberg.
Helen:
Kati, tänavust biennaali kureerid sina –
milles peegeldub eelkõige sinu nägu? Mis
eesmärgid oled endale püstitanud?

Helen:
Artishoki biennaali puhul on tegu eelkõige kunstniku-kriitiku suhtega,
selgitage palun seda kontseptsiooni lähemalt.

Helen:
mis te arvate, mis on kirjutamise juures
kõige keerulisem?

Maarin:
kunstniku-kriitiku suhted on tavapäraselt paika pandud ja määratletud – kõigepealt on
esitletud teos ning sellele järgneb (siinsetes tingimustes nädala kuni poole aasta pärast)
tekst. Tavapärane olukord on, et paraku tihti ei järgnegi mingit teksti. Selline järjekord
jätab kriitikule viimase sõna õiguse – ta räägib alles siis, kui kunstniku poolne žest on täiesti valmis, on olemas teos ning selle presenteerimine kontekstis, galeriis vms. Meid huvitas, mis juhtub siis, kui kriitik on sunnitud tegelema tavapärases mõttes pooliku teosega
– on olemas küll töö, kuid selle esitlemist ei ole kriitik näinud. Artishoki biennaali käigus
maandub kriitik samale pulgale kunstnikuga, kes paneb välja oma töö, kuid tagasisidet
tuleb alles ootama jääda.
Kellele jääb siis n-ö viimase sõna õigus? Ilmselt publikule, kes satub galeriis vastamisi
kahe teosega – nii n-ö alusteose kui ka järgmise kihistuse, aga ikkagi omaette teosega –
tekstiga alusteose kohta. Mõlemad on ilmselt poolikumad kui tavapäraselt nii kunstnik
kui kriitik on harjunud – kunstniku tööle lisanduvad 10 sekkumist, mille üle tal kontrolli
ei ole ning kriitikute tekstid kirjutavad teosest ilma kontekstita, olemata seda kohati isegi
valmiskujul näinud. Meie mõte oligi torkida asjade väljakujunenud järjekorda ning muutes mängureegleid, jõuda läbi tekkiva ebakindluse ehk huvitavamate lähenemisteni ning
tuua tähelepanu alla kunstiteose ja seda kajastava kriitika suhted ka üldisemalt.

Kati:
olen kirjutamise ise läbi teinud, 2008. aastal osalesin kriitikuna. Keeruline on ümberhäälestus – see, et tekst valmib tööga
enam-vähem paralleelselt ning on mingis
mõttes ka osa tööst. Seesugune kirjutamine
annab samas teksti autorile rohkem vabadust – pole tarvis rääkida kõigest, vaid
saab kontsentreeruda. Kõige olulisem
möödalaskmine oli ehk see, et teost püüti
eksponeeritult ette kujutada. Tegin seda
ka ise, arvestamata, et paigutus galeriis on
ainult üks osa, millest lähtuda. Nii vaba
formaat lubab julget, põnevat ning pretensioonikat eneseväljendust. Saab näha, mis
juhtub sel korral. Kolm kriitikut kümnest
(Elnara Taidre, Anneli Porri ja Indrek
Grigor) osalesid ka eelmisel korral – nemad peaksid üsnagi hästi teadma, mida
teha ja mida mitte.

Kati:
sõltun suures osas ette antud formaadist. Kui Margus Tamm ja Maarin mulle aasta ta- Helen:
gasi teise näituse kureerimise ettepaneku tegid, leppisime koheselt kokku, et formaat kellele biennaal eelkõige suunatud on? Kunstnikule, kriitikule või publikule?!
põhiosas ei muutu – mudel 10 x 10 x 10 (10 kriitikut, 10 kunstnikku/projekti, 10 päeva) jääb. Mõtestasin ümber kontseptsiooni, mille alusel kunstnikke ja kirjutajaid vali- Kati:
sin. Ma ei hakka seda siinkohal ümber jutustama, sest domineerima jääb siiski formaat nagu iga kaasaegse kunsti näitus, on Artishoki biennaal suunatud ennekõike kunstiise oma nõudlikkuses, aga kellel huvi, siis kõigega saab lähemalt tutvuda kodulehel avalikkusele. Julgen seda väita, sest “müstiline tavainimene” on suhteliselt harvaesinev
www.artishokbiennale.org ning eelmise näituse kataloog on leitav pdf-kujul liik galeriipinnal. Ei maksa lasta end eksitada netikommentaatoritest – need inimesed
Artishoki blogist. Seal on lisaks kuraatori statement’ile ka kõik tekstid ning ei külasta galeriisid reaalselt kunagi, mõni on ehk parimal juhul kunagi klassiga kunstimuuseumisse sattunud – vaid lahmivad niisama ning elavad oma kibestumust/harimapildimaterjal eelmistest projektidest.
Konkreetselt muutsin näituse tihedamaks. Kuna Tartu Kunstimaja andis lahkelt meie tust välja. Samas võiks see konkreetne näitus pakkuda huvi ka kirjutajatele, illustreerides
käsutusse kõik kolm galeriid selleks kümneks päevaks, siis üritus laienes juba seetõttu. ehk teose ja teksti suhteid ka laiemalt kui ainult kunstiproblemaatika pinnalt. Kuraatorina
Näitus ise – st ühel konkreetsel päeval eksponeeritud kunstiprojekt – on lahti kl 17-21. ootan loomulikult erinevat publikut, nii et kutsutud on kõik ja kartma ei pea, et aru ei saa
Iga päev toimub avamine ja artist talk. Avamine algab kl 17 ja talk kl 18. Vestlus kunst- või kaasaegne kunst ei kõneta. Lisaks tekstidele, mida on koguni kümme ning nii eestinikuga kompenseerib mingis mõttes seda, et iga töö (muuseas, kõik tööd on valminud kui inglise keeles on ju ka artist talk’id, kus iga päev iga kunstnikuga vestleb üks kutsutud
konkreetselt selle ürituse jaoks. Kunstnik võib neid muidugi edaspidigi eksponeerida, aga spetsialist. Viimaste hulgas on nii kirjandusteadlasi, filosoofe, kunstnikke, kirjanikke kui
varasemalt neid näidatud pole) on näitusel vaid 4 tundi. Artist talk’e viivad läbi erine- kuraatoreid. Usun, et n-ö teiselt distsipliinilt tulevad inimesed oskavad küsida just neid
vad inimesed, kes pole projektiga seotud ja enamuses on ka kunstidistsipliinist välispoolt. küsimusi, mis siseringis märkamata jäävad.
Kogu üritust dokumenteeritakse ja klipid lähevad meie kodukale. Tööd, mis on
Helen:
maha võetud lähevad Monumentaalgale- Kommenteerib Artishoki biennaalil kriitikuna osalev kirjandusteadlane
mis te arvate sellest nö lolli publiku fenoriisse “lattu” – see tähendab, et eelnevalt Jaak Tomberg:
menist, kes kaasaegsest kunstist aru ei saa?
eksponeeritud töid on siiski võimalik näha,
kuid kihiliselt ja formaadivabalt. Laos, noh. Kriitilise kirjutaja jaoks on ARTISHOKi kunstibiennaal võrdlemisi haruldane ja iselaadne Kuidas õpetada kunstikauget inimest sellist
I korruse galeriis hakkab loop’ima eelmise võimalus vahetumalt kogeda kunstitekstide ja kriitiliste tekstide omavahelist vastas- näitust vaatama ja kas tal tasub üldse tulla?
toimet, sünergiat. Kriitika seisab siin kunstile märksa lähemal kui harjumuspärases ajakorra projekt.
Ehk siis eesmärgiks, loomulikult, on teha kirjanduslikus formaadis: kriitikatekstid valmivad kuns-titeostega peaaegu samaaegselt, Kati:
paremini kui 2008. aastal... :) Võtta arvesse kriitik ei seisa kunstnikuga võrreldes enam rangelt teisejärguliselt kajastaval tasandil, vaid see on teema, mis mind isiklikult üldse ei
toonaseid probleeme ja neid eos vältida. kunstiteosest ühe või kahe sammu asemel pigem n-ö pool sammu maas. ARTISHOKKi eruta. Esiteks arvan, et igale sõnavõtule
tehes saavad kriitikud kunstnikega harilikust märksa lähemalt suhelda, näituse valmimis- (eriti kui see eksisteerib anonüümselt interKui hästi see õnnestub... saab näha.
protsessi ajal on toimunud mitu omavahelist kohtumist ning nii mõnigi kriitiline tekst on netiavaruses) ei maksa tähelepanu pöörata,
tulnud kirjutada mitte veel täienisti valminud töö kohta, vaid mingil määral ka eelkaemus- teiseks – ma ei soovi kõlada kuidagi elitaristlikult – aga kaasaegne kunst on paraku keeHelen:
liku ideekontseptsiooni põhjal.
miks just Tartus? Kas Tartul on mingeid See tavapärasest tihedam ühistegevus (rangelt võttes teeme me kõik „üht näitust”) on nii ruline ning nõuab mingisugust eelteadmist
eeliseid sellise ürituse läbi viimiseks?
mõndagi õpetanud ka selle kohta, mida kunstnik ise kriitilisest tekstist võiks oodata – ja seda otseselt lihtsustada ei anna. Seetõttu
näiteks mulle kui kunsti-institutsionaalia kaugele ja seni pigem kirjandusest kirjutanud nõuab näitusele tulek viitsimist süveneda,
Kati:
inimesele – seega seekordsele „inimesele tänavalt” – on saanud selgeks, et kunstikriiti- lugeda saate- ja pressitekste. Aga tulla tasub
näituse formaat on nii ebatavaline, et juba kas peaks kirjanduskriitikast rohkem arvestama kunstitegevuse n-ö kollegiaalsemate loomulikult.
see seab ainuüksi teatavad tingimused. Ma aspektidega. Kirjasõna tundub immateriaalsem, individuaalsem, aga kui kunstiteos on
ei arva, et seesugune segipaisatus oleks mingile näitusele välja pandud, siis mängib siin suures osas kaasa juba kunstniku varasem
põhjendatud iga näituse puhul või et seda tegevustaust ning kuraatori tõlgenduslik valik – kõik see kaasab kunstiteose juba laiema- Helen:
peaks tegema pidevalt. Aga üle aasta, tesse protsessidesse, mille olemuse kriitiline peegeldus ja mõtestus võib kunstnikule väga kuidas võiks Artishoki biennaal mõjuda
Tartu kunstielule laiemalt?
erinevates kohtades erinevate kunstnike ja kasulikuks osutuda.
kirjutajatega läbi mängides, võib see anda ARTISHOKi näituseformaat tingib ka vajaduse kirjutada loomingulisemaid, loovamaid
mingisugust tulemust – olgu selleks siis kriitikatekste: kui tekstid ripuvad töödega samas näituseruumis, siis pole näiteks lugejale Kati:
loodetavasti värskendavalt. Samal ajal toimukriitika situatsiooni parandamine, kommu- mõtet kirjutada, mida saalis vahetult näha on, sest see on talle nii või teisiti ilmselge.
nikatsiooni loomine kunstnike ja kriitikute ARTISHOKile kirjutamine pole mitte niivõrd „teise tasandi” adekvaatne kajastus, vad Tartus ju kõik üritused, mida ainult ette
vahel või lihtsalt näitusepildi rikastamine. vaid koos- ja kaasaloome: armastaksin mõelda, et kriitikatekstid on kunstiteosega sa- annab kujutada – avangardmuusika fesSeetõttu oli ka selge, et samas kohas pole matasandilised, või õieti, et teos ja tekstid koos moodustavad ühe suure ühisteose, mille tival Eclectica, mis on ka Artishoki biennaali ametlik koostööpartner, teatrifestival
mõtet sama asja teha. Tallinnast Tartusse kõik osised on justkui omavahelises otseses tähenduslikus lühiühenduses.
kolimine tundub meeldiva värskendusena, Veel üks asi, mida ARTISHOKi biennaal mulle kui kriitilisele kirjutajale on õpetanud, Draama, Tartu Kuns-tikuu, jne. Loodan,
usun, et see toob osaliselt kaasa ka publiku on see, et väga raske ning mingis mõttes moraalselt ebaõige on kirjutada teose kohta, et biennaal raputab kohalikke heas mõttes
vahetumise.
mis üldse ei kõneta. Kui teos on poolt- või vastumeelne, või mingil tähenduslikul kombel ning Tartu muidu vaiksevõitu kunstielu
mittemidagiütlev, siis palun väga. Aga kui ta üldse mitte mingil moel ei kõneta, siis ei aktiviseerub. Selle all pean eelkõige silmas
peaks kirjutama. Ning on üsna väike tõenäosus, et suvalised järgmised kümme teost seda rahvusvaheliste näituste ja konverentside
kindlasti teeksid. Seeläbi mõistan ka nende igapäevaste ajakirjanduslike „püstolkriitikute” korraldamist ning ka tõsisemat koostööd
Tallinna ja Pärnu kunstiringkondadega.
võimalikke raskeid katsumusi...

2nd ARTISHOK BIENNALE / II ARTISHOKI BIENNAAL
2.-11. september 2010, Tartu Kunstimaja
avamised iga päev kl 17, artist talk’id iga päev kl 18
www.artishokbiennale.org

OSALEVAD
KUNSTNIKUD
& AJAKAVA:
2. september –
Merike Estna
artist talk’i viib läbi kunstnik
chaneldior
3. september –
Toomas Thetloff &
Taavi Piibemann
artist talk’i viib läbi füüsik ja
arhitekt Kaja Pae
4. september –
Marge Monko
artist talk’i viib läbi
kirjandusteadlane
Johanna Ross
5. september –
Anna-Stina Treumund
artist talk’i viib läbi kuraator
Rael Artel
6. september –
JIM
artist talk’i viib läbi filosoof
Katrin Parbus
7. september –
Kaisa Eiche
artist talk’i viib läbi kuraator ja
kriitik Anders Härm
8. september –
Johnson & Johnson
artist talk’i viib läbi kirjanduskriitik Maia Tammjärv
9. september –
Rauno Thomas Moss
artist talk’i viib läbi kunstnik
Tanja Muravskaja
10. september –
Laura Pählapuu
artist talk’i viib läbi kirjanik ja
kriitik Berk Vaher
11. september –
Jevgeni Zolotko
artist talk’i viib läbi kirjanik
Anti Saar

KURAATOR: Kati Ilves
KUJUNDUS: Margus Tamm

OSALEVAD
KRIITIKUD:
Gregor Taul,
Corinna Kirsch,
Kiwa,
Anneli Porri,
Jaak Tomberg,
Elnara Taidre,
Indrek Grigor,
Rebeka Põldsam,
Margus Tamm,
Maarin Mürk
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„Pole vahet, millist muusikastiili ta puudutab — olgu selleks
kas mahe vokaaliga üle ujutatud house, minimalistlik elektrooniline muusika või dubtechno — tulemus on alati lihtsalt
suurepärane,“ on öelnud üks internetiavarustest leitud fänn
Soomest pärit elektroonilist muusikat taltsutava Vladislav
Delay kohta.
Vladislav Delay. Ei kõla eriti Soome nimena? Mkm, ei kõla.
Äkki oleks parem nimetus Sasu Ripatti, mis vaatab vastu punaste passikaante vahelt? Aga vahet pole, sama hästi võib
talle külge pookida ka tähekombinatsioonid Luomo, Sistol,
Uusitalo või Conoco. Mees jääb samaks. Suurem osa inimestest teab teda siiski Vladislav Delayna.
Kui legendaarsest Moskva Olümpiast oli möödas umbes
aasta, haaras Sasu Ripatti aka Vladisalv Delay kätte trummipulgad ja otsustas viieselt, et temast peab saama jazztrummar. Mitte ainult hobikorras vaid professionaalsel tasemel.
Pinnas oli soodne, sest Põhja-Soome linnas Oulus asunud
lapsepõlvekodus kuulati palju jazzi ja klassikalist muussikat.
Ja erinevaid asju meeldis talle ka väga toksida. Kuni kahekümnenda eluaastani mängis ta mitemete kollektiivide ridades, töötades jupp aega stuudios perkussionistina ning oma
talenti jagades popi, rocki ja jazzi vahel. Keeruline oli mööda
minna ka Soomes laialt juurdunud raskemuusikast. Ent see
ei paelunud teda kuigivõrd. Oma teismelise eas seikles ta siiski kirglikult 1950-60. aastate jazziradadel ja soovis aina enam
ja enam minna sügavamale, kuni otsustas New Yorki seda
jazzi asja põhjalikumalt õppima suunduda. Miljonite võimaluste linn tegi talle üsna kiiresti selgeks, et ta on kõike üle
romantiseerinud ja mõnikümmend aastat tagasi tegutsenud
ideaalid sellises vormis enam ammugi ei toimi. Nii ta polnud
küll endale oma tulevikku ette kujutanud. Ta müüs ära aastatega soetatud trummikola, viskas mõtte jazztrummari karjäärist prügikasti ning hakkas tasapisi kompima stuudiotest
tuttavaks saanud midimaailma pimedaid piire.
Vladislav Delay on öelnud, et talle meeldib eksperimenteerida erinevate helide ja rütmidega. See ka mõni uudis, võiks
selle peale ju kobiseda. „Lihtlabased“ popmuusika suured ja
väiksemadki heerosed tegelevad värskete helide otsimistega, et kõrvu kumisema ajavast mürast esile kerkida. Aga nii
see kord on, et ühel tuleb mingi asi paremini välja kui teisel.
Aina enam hakkas härra Dealy enda jaoks avastama elektroonilisi vidinaid, millega sai nii öelda õhust genereerida pööraseid helisid. Esialgu sattus ta stuudio seinte vahel üksi olles
nii hoogu, et tema loomingust puudusid igasugused pidepunktid ja kord. Ta kuhjas oma stuudio erinevaid masinaid
täis ning püüdis neist kõigist midagi välja võluda, pidevalt
juurde õppides, mida elektroonilisel maailmal pakkuda on.
Üsna varsti sai ta aru, et kõike „selgeks“ õppida on võimatu missioon ning stuuiosse erineva kama kogumine hakkab
segama muusikategemist. Ja mida ta sel hetkel üldse elektroonilisest muusikast teadis? Mitte tuhkagi. Soomes sellest
kraamist eriti keegi ei rääkinud või vähemalt temani antud
teema ei jõudnud. Oli kuulda kellestki nõmedast Prodigyst,
kes tegevat elektroonilist muusikat, aga see tundus vastik.
Mingite tulnukate muusika, arvas Delay. Arusaam elektroonilisest muusikast tuli ajapikku ja eelkõige siis, kui Vladislav
Delay mõni aeg Berliinis peatus.
Lapsepõlvest armsaks saanud erinevate esemete kolkimine
ja toksimine pole teda siiani maha jätnud. Mida aeg edasi, seda
enam vajab Vladislav Delay iga keharakk juurde ekstreemsemaid helisid, sämpleid, mida modifitseerida, et pakkuda
enneolematut kuulmisnaudingut nii endale kui teistele. Ta ei
karda eksida, minna liiga kaugele või läbi kukkuda. Vastupidi.
Ta ei pelga erroreid ega vigu. Ta lausa ootab neid. Tema arvates ei vii kindla peale minek mitte millegi uueni. Hoopiski
vead, ootamatud takistused panevad muusikut kiirelt kaasa
mõtlema, leidma lahendusi tekkinud probleemile. See kannustab olema loov, tähelepanelik ning keskendunud. Live’e
andes pakuvad eikuskilt tekkinud vead väljakutseid. Kui need
puuduvad, läheb kõik igavaks. Igavaks nii artistile kui kuulajale. Iga avalik etteaste olgu seiklus nii tegijale kui vastuvõtjale.
Seepärast reastab Vladislav Delay endale meelega lõkse üles,
kuhu sisse kukkuda. Lihtsalt üksinda laval turvaliselt arvuti või
muu kasti abil muusikat teha on liiga mugav. Muusikas peaks
toimuma suhtlus nagu suurema koosseisu puhul liikmete vahel. Nii püüab Vladisalv laval luua vestlust iseendaga.
Vladislav Delay loomingu jaoks pole oluline, kus maailmapunktis ta parasjagu on. Kas istub Jamaikal ning kuulab lõõskava päikese alla regget, ahmib endasse Berliini multikultuurset vibe’i või istub rahulikult mõnes oma kodumaa kohvikus.
Keskkond, kus ta viibib, tema muusikat otseselt ei mõjuta.
Tema lood ei lähe näiteks Hispaanias puhates meloodilisemaks või Islandil karget õhku kopsudesse tõmmates mõtlikult kulgevaiks. Füüsiline olemine ja muusika on rangelt lahus.

.

Vladislav Delay
Penny Lane

Ta ei eitagi, et ümbruskond teda justkui üldse ei kõigutaks.
Kõigutab ikka. Eri paigust kogutud uued maitsed, lõhnad või
helid läbivad teekonna läbi filtrite ja muutuvad märkamatult
uuteks vormideks, mis võibolla alles päris pika ajalise distantsi järel muusikas avalduda võivad.
Aga miks peab ühel artistil olema nii palju erinevaid nimesid? Vladislav Delay , Sistol, Uusitalo, Conoco jne. Okei, ta
teeb nende nimede alt võibolla natukene erineva suunitlusega muusikat. Aga siiski. Miks ei võiks segaduste vältimiseks
kasutada ühte ja sama? Infoühiskonna kõrgel temperatuuril
ülekeevas supipajas pole mõtet peitust mängida. Artistina
vähemalt küll mitte. Vladislav Delay jaoks on see kõik mõnus ja huvipakkuv sõnademäng, mis on talle koguaeg meeldinud. Oma nime kasutamine on temas tekitanud ebamugavusi. Esimeses nooruses seadusega pahuksis olemise tõttu oli
üsna praktiline päris nime mitte eksponeerida. Pigem eelistab
ta olla anonüümne jättes osadele koostöödele allkirja suisa
panemata. Eriti projektidele, mis on seatud popmuusikaga.
Ei, ta ei vihka sõna pop ega selle kasutamist samas lauses
muusikaga. Ta ei suuda suhestuda popi laialdase levikualaga ja
avaliku huviga. Tal pole vahet, kas teeb punki, metalit või siis
popi. Muusikategemine kui protsess on üks olulisemaid asju,
mille nimel Vladislav elab. See on nauding. Ühes intervjuus
on ta isegi öelnud, et kõige pealt on muusika, alles siis kõik
muu, ülejäänud elu. Liigne tähelepanu tema isiksuse ümber
on turn off.
Ebamugavus, mida põhjustab talle avalik tähelepanu, kajastub
tema hääletoonis ja joonistub välja tema näos, kui keegi tema
käest midagi teada tahab ja küsimustega pinnib. Soomlasele
kohaselt on ta reserveeritud, kõne ühetooniline, laisalt rahulik ja kohati katkendlik. Üldiselt tundub ta olema tõsine.
Enda sõnul võtab ta ka muusikat väga tõsiselt. See on ainus
asi, millega ta ju tegeleb. Ja kõike, mille kallal ta töötab, tahab
ta teha nii hästi kui see vähedegi võimalik on.
Tõsine ja järjepidev suhtumine tehtavasse loomingusse
on Delayle toonud ka rahvusvahelise tuntuse. Kas või tema
Myspace’i lehekülge vaadates hakkab silma väga tihe live-programm. Täna siin, homme seal, nagu ütleb üks tuntud laulutekst. Üks päev Jaapanis, teine päev Austrias, siis kodumaal
ja septembri alguses näiteks Eestis, täpsemalt Tartus. Tema
reliise on andnud välja plaadifirmad nagu Chain Reaction
ja Mille Plateaux . Viimasel ajal annab ta oma muusikat välja
enda loodud plaadifirma Huume alt. Koostöid on ta teinud
näiteks Massive Attacki, Scissor Sistersi, Craig Armstrongi,
Black Dice’I ja paljude teiste artistidega.
Ja kuidas kirjeldada muusikat, mida Vladislav Delay teeb?
Aivar Tõnso kirjutab kümneaasta taguses Eesti Ekspressis
väga tabavalt: „Delay ligi 20 minutilised lood on küll üsna
minimalistlikud ja muutumatud oma meeleolu poolest, kuid
vägagi keerulised ja abstraktsed ülesehituse osas. Puudub tavalisele masinamuusikale omane luupide mehhaaniliste korduste kõla. See on muusika, kus terviklikule ja ühtsele meeleolule vaatamata toimub pidev muutumine, erinevad ideed
tulevad ja lähevad ning loo lõppedes ei mäleta enam selle
algust. Nii on Delay muusikat nimetatud tabavalt digitaalse
evolutsiooni sümfooniaks.”
Eksperimentaalse/elektroonilise muusikamaailma üks huvitavaim ning hinnatuim pärl Vladislav Delay astub üles kl 21.00
algaval Eclectica Festivali avaüritusel Genialistide klubis.

Piletid eelmüügis kõikides Piletilevi müügipunktides üle Eesti
Kuni 1.septembrini 150.Kohapeal 195.Keskööl algava järelpeo pilet kohapealt 50.- (kontserdi külastajatele tasuta)

Diskograafia:
Albumid:
· Tummaa (2009)
· Anima (2008 Re-release Edition)
· Whistleblower. (2007)
· Multila (2007 Re-release Edition)
· The Four Quarters (2005)
· Demo(n) Tracks (2004)
· Demo(n) Cuts EP (2004)
· Naima (2002)
· Anima (2001)
· Multila (2000)
· Entain (2000)
· Ele (1999)
Sistol
· Sistol (1999)
Uusitalo
· Karhunainen (2007)
· Tulenkantaja (2006)
· Vapaa Muurari (2000)
Luomo
· Convivial (2008)
· Paper Tigers (2006)
· The Kick (2004), koos Domenico Ferrariga
· The Present Lover (2003)
· Vocalcity (2000)
AGF/Delay
· Symptoms (2009), koos Antye Greiega
· Explode (2005), koos Antye Greiega
The Dolls
· The Dolls (2005) koos Antye Greie ja Craig Armstrongiga
Singles
· Tessio (Remixid - Great Stuff Edition) (2009), kui Luomo
· Really Don’t Mind (2006), kui Luomo
· Demo(n) Cuts EP (2004)
· The Kick (2004), kui Luomo, koos Domenico Ferrariga
· What’s Good (2004), kui Luomo
· Running Away (2003), kui Luomo, with Raz Ohara
· Waltz For Your Eyes (2003), kui Luomo
· Tessio 2003 (2003), kui Luomo
· Diskonize Me (2002), kui Luomo
· Tessio (Remixid) (2001), kui Luomo
· Carter (2001), kui Luomo
· Native (2000), kui Luomo
· Livingston (2000), kui Luomo
· Kemikoski (2000), kui Conoco
· Ranta (2000)
· Helsinki/Suomi (1999)
· Huone (1999)
· The Kind of Blue EP (1997)

Lingid:
http://www.myspace.com/vladislavdelaymusic
http://www.vladislavdelay.com
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Katja Tukiainen (1969) on rahvusvaheliselt tuntud Helsingis
töötav soome maali- ja koomiksikunstnik ning illustraator.
Tal on olnud arvukalt näituseid Soomes ja mujal. Temalt
on ilmunud viis koomiksiraamatut, enamus autobiograafilised. Hariduselt maalikunstnik, hetkel omandab doktorikraadi Soome Kunstiakadeemias. Katja on koostööd teinud India
inimõigusorganisatsioonidega kunstiõppe alal. Tema abikaasa on Soome tuntuim alternatiivkoomiksi kunstnik Matti
Hagelberg, neil on ka üks laps.
30. septembril avatakse Katja Tukiaineni maailide näitus
Tallinnas Soome Instituudis (Harju 1, II korrus), mis jääb avatuks 19. novembrini. Antud näitusega lõpetab galerii pidulikult oma tegevuse. Katja teeb seoses näitusega ka seinamaalingu samasse hoonesse, Kirjanike maja koridori seinale.
Müürileht avaldab temaga intervjuu ja katkeid tema viimasest graafilisest novellist „Rusina” (Like, 2008), kus Katja on
dokumenteerinud lapse ootamise, sünnituse ja uue ilmakodaniku esimese eluaasta.
Katjale esitas küsimusi Joonas Sildre.

Katjale esitas küsimusi Joonas Sildre

What is your main field of self-expression?
I’m a visual artist. I count my paintings, wall paintings, video- and animation works, comics, installations and even
the art actions to equal parts of my work as a visual artist.
I mix those art forms in my installations. I guess my main
field of self-expression is making art. But of course I do also
speak, because I’m a human. Self-expression is communication or something which leads to the communication. Maybe
I have chosen the life of an artist because I had more things
to express that I could do by talking. That is sure that I have
had always something to say.
Describe your recent work.
Last year I decided to build a deliberate chain of the paintings installations. That decision crew from my need to have
the connection and perpetuity between all the painting installations I was invited to do. I felt strongly that I want to
do the series of paintings installations. Otherwise I would
have found myself from doing many exhibitions without the
real meaning between them each others. So in the beginning
of the 2010 I started to plan and create the series of painting installations Paradis a-z. Now in Tallinn I will have the
Paradis e (Existence). The part of Paradis a-z series done
before Tallinn are Paradis a (America vs. Objet petit a) in
The XV Mänttä Art Festival, Paradis b (Bacchanal) in TR1
Arthall at Tampere, Paradis c (Capitalism vs. Communism)
in Oulu Art Museum and Paradis d (Discothèque pick up
lines) in Café Bar 9, Helsinki.
Originally I started to work on paradises with my earlier
Paradis Sectaire puppet film year 2002, which conveyed paradise as a forbidden and alluring, glittering playground. Now
I have returned to paradise by composing them in an alphabetical order in different exhibition spaces with paintings,
wall paintings, neon lights and silk screen prints framed with
my candy cane coloured stripes and drawings.

Katja Tukiainen 2010, "Paradis b (Bacchanal)", painting installation

.

KATJA TUKIAINEN:
Lapsepõlve
magusad värvid

How did you find your way to painting and comics?
It sounds cheesy, but I think it is a destiny I couldn’t avoid.
People around me said that this girl will be an artist, when
I was a child. But nobody has ever told me that me myself
would have been said that. In that way this is not a cheesy
story. It is more that in our family the artist was a profession
as well as a pharmacist or a priest, which my parents are.
There are artists in my family, and then there’s a chain of
pharmacists and a priests, and the both side of the families were very positive for culture and art. There’s a kind of
vocation professions, and artist must be one of those. So
you keep on that path regardless of the insecurity of the
incomes.
So my first steps on the field of art happened in the museums like Vatican Art Museum Uffici Art Museum where
I was taken by parents when I was six years old. That was
because we went every second summer to Italy with our
old car and we slept in the tent, because my parents were
not rich. It was 70’s and most normal thing for me. And I
red Donald Duck, and I was as well fascinated by Giotto’s
narrative frescos that old Carl Barks comics. And I draw like

every child does. And when I started to study in the art
school when I was 20 years, I was already working with my
figurative paintings and comics. That was year 1990, and my
way to make art was something not so common that time.
But I did not bend and kept my way to work, and now some
art curators and art critics say that I have created a kind
of „school” in Finland, because I was the one of first artist
here who was mixing the figurative paintings, comics and
girly candy colors. I blush when hear that, but of course it is
great thing to hear!
What inspires you the most?
People who are devoted to their work are inspiring me. I
am recently making ten big wall paintings to the Children’s
Hospital in Helsinki. I am working at the worksite among the
electricians, plumbers and construction workers, who are
from Finland, Poland, Russia and Estonia. While I am making
my murals on the walls I am able to hear their discussions.
It gives me great inspiration to be able to see from close all
those stages of the work which are necessary to build up
the hospital. I mean there is so much effort done around of

Your favorite painter(s)?
I have plenty of painters and visual artist I love. In Swiss
Pipilotti Rist I admire her attitude. And I adore in Japanese
Yoshitomo Nara’s work the spirit he has in his paintings.
Swedish Karin Mamma Andersson’s paintings are just so beautiful, and that is enough in her case. And Finnish, in Spain
living artist Riiko Sakkinen is my good friend and in his work
I love both the sharp content and the pleasure for the eye.
Then there’s in my favorite list also Swiss, NY based artist
Olaf Breuning, whose website is worth of visiting.
Do you set boundaries between comics and painting or
other art fields?
I don’t set boundaries between comics and painting or other art fields!
A recent study in Newsweek concluded that the best
country to live in is Finland - if you want life that’s healthy. safe and gradually improving. Is Finland the best
place in the world for an artist, too?
Hahaa, well, if I would have been born to New York City,
I would be much more famous in the international art field!
At least it is fun to think so. Helsinki is somehow exotic. I
just got the post card from the Canadian artist and art journalist Nadja Sayej. She is a great personality, a walking piece
of art herself, and she wrote that I am the most powerful
female artist in Finland. That is an honor! But hey, let’s not
forget that she came to Finland because this is a small exotic
country and the Finnish government supports also that kind
of cultural exchange. So yes, Finland is good.
Do you know where are you going as an artist?
I try to keep on thinking, working and keeping the sincerity.
I repeat the late Astanga Yoga teachers Sri Pattabhi Jois’s
slogan „Do your practice and all is coming”. My practice is
art, I guess.
How do you relax?
I am not very good on that. I should practice more yoga
and meditation, but when I’m really tired I keep still on working, and after that I am looking a while the TV. That hardly
gives me the better feeling, because I don’t like the violence
on the front of my eyes. But when things go right I work,
which I love, and then I relax with my family, with very normal family life. I think work, food, sleep, playing and love is
what person needs. And we need enough wisdom to say no
for too much work. But hey, we are here to learn.

Katja töödega saab lähemalt tutvuda: www.katjat.net

Katja Tukiainen 2010, "Happiness is a place called Kuusankoski" , painting on tarpaulin, 3,5 x 3,5 meters

What comics do you read yourself?
I am very picky comic reader, because I ask for the satisfying visual world and a good story. Most of the comics I
read are from my husband’s Matti Hagelberg’s bookshelf,
who is a great comic artist. My second favorite comic artist
is now Mark Bayer. He is totally deranged and brilliant.

Katja Tukiainen 2010, "Mademoiselle Good Heavens bathes with Karl Marx", painting installation

In you opinion, what exactly makes your work so appealing to audience in so many countries?
Oh, maybe my works are speaking some international language, and that is why they are appealing to the international
public. I have crew up in Finland, but my visual roots are in
the whole western culture. And those roots you can see
in my art. And after starting travelling also in India more
than ten years ago I have taken the candy colors more seriously. You know that in Finland we are not famous of the
very bright colored architecture, or the nature. Of course
we have also really beautiful pink sunsets, but the best ones
I have had in India. And we have the red wooden houses,
but the rainbow color villages are in Italy where I have been
travelled, studies and lived. And all the visual things I have
collected in my mind come out in sooner or later in my art.
Also in my art are visible the echoes of the childhood, and
we all have been children.. And now when we are not anymore, my works display some longing.

Katja Tukiainen 2010, "Discotheque pick up lines 4", oil on canvas, 70 x 70 cm

us, which we never stop to really even think! I respect old
fashion hard workers. I hope people could be proud of their
work, whatever the work is. I cannot even start about the
nurses and about how brave they are.
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6.-12. september toimub Tartust järjekordne teatripidu.
Seekord siis kuraatorfestivalina. Teatrikriitik ja teatraal Madis
Kolk on valinud välja põhiprogrammi kaheksa lavastust: „Kes
kardab Virgina Woolfi?” (Teater NO99), „Kirsiaed” (Eesti
Draamateater), „Meie, kangelased” (Linnateater), „Mässajad”
(Endla teater), „Kevade” (Vanemuine), „Eesti meeste laulud” (Von Krahli Teater ja Nargen Opera), „Toatüdrukud”
(Rakvere Teater) ning „Pea vahetus” (Teater No99). Kolk
kirjutab täpsemalt oma valikupõhimõtetest ja kuraatorfestivali olemusest.

Kuidas mõista kuraatorifestivali?
Tänavuse festivali põhiprogrammi kokku pannes kujunes
selle motoks „mööndusteta teater“. Ühtpidi kõlab selliselt
sõnastatud valikupõhimõte mõneti kontseptsioonituna, sest
kuraatorifestivalilt võiks ju pigem eeldada keskendumist mingile konkreetsele teemale, maailmavaatelisele hoiakule või
esteetilisele printsiibile. Teisalt võib see aga mõjuda hoopis
kõrgilt lahterdavana, viidates justkui mingile „absoluutsele“
paremikule. Samas, arvestades meie teatrielus viimastel aastatel toimunud institutsioonilist elavnemist, võib seekordne
valik tunduda koguni konservatiivne. Püüan alljärgnevalt erinevate märksõnade kaudu festivali lipukirja selgitada, vastates pealkirjas esitatud küsimusele nii laiemas plaanis kui ka
seisuga „Eesti Teatri Festival Draama 2010“.
Sissejuhatuseks ja meenutuseks paar sõna kuraatorifestivali põhimõttest üleüldse. Olles ka korra varem, 2001. aasta
draamafestivali tarbeks, sarnases rollis olnud ning omades
seega mõningast võrdlusmomenti, ei arva ma ometi, nagu
oleks kuraatorisüsteem iseenesest ja absoluutselt parim kõigist võimalikest koondpilkudest. Kogu vahepealse üheksaaastaku oli ju otsustusalus vastupidiselt väga laiapõhjaline, ja
mis peaasi, praktikute endi kätes, kuid sellele vaatamata tulvil etteheiteid ebaühtlasele tasemele ning küsimusi, kellele
on festival suunatud. Ilmselt ongi loomulik, et valikuprintsiibid peavad vahelduma, lastes neist ühel mingi perioodi vältel ammendumiseni küpseda ja aktiveerides teise vahepeal
kogunenud potentsiaali. Ning ehk ongi umbes kümmekond
aastat mõistlik tsükkel, võimaldamaks adekvaatset hoiakut
festivali suhtes värskena hoida.
Loomulikult peame oma teatrisse suhtuma täie tõsiduse
ja pühendumusega, kuid seda ju ometi pidevalt, mitte vaid
festivalist festivalini. Ühtpidi on festival väljanäitus, kuid veel
rohkem peaks ta olema ikkagi ilmekas ja dünaamiline kajastus meie teatrielus toimuvast. Seda, kas meie teater on meie
rahvuslik uhkus või häbi, ei otsustata ju sügisestel festivalidel
vaid teatri igapäevaelus, koostöös publiku ja rahastajatega.
Ning ka üldpilt joonistub paremini välja aktiivses dialoogis
erinevate aastate valikute ja kuraatorikontseptsioonide vahel. Võib tunduda paradoksaalne, kuid just teatrite endi võimalus festivalirepertuaar koostada, toetas, vaatamata oma
näilisele laiapõhjalisusele, pigem seda väljanäituseprintsiipi (ja
eriti kurva tõsiasjana viimastel aastatel vist isegi enam mitte
seda, kuna kuuldavasti lähtuti ka tehnilise käepärasuse kriteeriumist), eritasemeliste „parimate“ eklektilist kompotti, samas kui kuraatori ülesanne on luua kunstiliselt põhjendatud
tervik, tehes seda muidugi omaenda rikutuse tasandilt, märgates talle olulist ning jättes kindlasti ka üht-teist kogemata
ja meelega märkamata. Peamine on aga see, et kui suhtume
hoolivuse ja vastutusega igasse toimingusse oma teatrielus,
siis saame ehk selgema meelega ja avatumalt suhtuda ka festivalisse, kahtlustamata, et nende sügiseste valikutega midagi
lõplikult sildistatakse või ära normeeritakse.
Ideaalis peaks festivalil olema teraapiline toime — seda erinevate hinnangute kaudu, millest esimene aste on kuraatori
enda valik ja tema põhjendus tervikule, teine ja olulisem aga
vaatajate, sh välisvaatlejate tagasiside. Just see on üks kriteerium, millest on lähtunud paljud eelnevate aastate etteheited. Teisisõnu, välisžürii eksperthinnanguist vormitakse
hiljem, isiklikus käibes, atrade asemel mõõgad.
Välispilgu osatähtsust on raske alahinnata, „tagasidet pole
kunagi liiga palju“, nagu tuletab meelde ka lavatagune tegelane „Pea vahetuses“. Välismõjusid tuleb alati tõsiselt võtta,
sest nii toodi meile ka kutseline teater ja Stanislavski süsteem. Ometi peaks üks osa festivali teraapilisest funktsioonist olema suunatud ka meie enesehinnangule. On ju olmepsühholoogiastki selge, et ülemäära kõrge enesehinnanguga
inimest on küll raske taluda ja tõsiselt võtta, kuid temast
veelgi raskem on suhelda vaid liiga madala enesehinnanguga
inimesega. Räbaldunud minapilt ei lase tegelikult mitte millelegi loovalt läheneda, ammugi loomingule.
Just see teebki vahel murelikuks. Meile, eestlastele meel-

Kõik festivali
teki alla! Koos
Kolgiga!
Madis Kolk

.
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dib sageli sugereerida, et oleme kapseldunud, alalhoidlikud,
õpivõimetud ja täis võõraviha, kuid sama innukalt ruttame
välisvõrdluses endil juba ette jalgu alt lööma. Meis on tendents juba ette halvustada endal olemasolevat ning kinnitada
kõiges oma mahajäämust. Ka festivali, mis näitab, „mis meil
on“, kipume tõlgendama alltekstiga: „mis meil (puudu) on“,
kuigi puuduolemise põhjus ei tohiks tänapäeval seisneda ju
enam infosulus. See ei ole muidugi mingi kergendus, pigem
vastupidi, suurendab vastustust ja sunnib seda usinamalt õppima, lihtsalt selge on see, et õppida saab vaid avatud meeltega ning lisaks välismõjudega võrdlemisele tuleb mõningaid
seaduspärasusi selgitada ka enesekindla ja -kriitilise sisekaemuse kaudu.
Me peame kriitikat kuulama seda hoolsamalt ja õpihimulisemalt, kuid seejuures võimega võrrelda seda sellega, mis meil
reaalselt on, mitte sellega, mida meil ei ole. Eneseväärikus ei
ole veel rahvusromantika. Pigem peaksime küsima, miks on
meie teater selline, nagu ta on ja millised on tema funktsioonid nii täna kui ka oma ajaloolises kujunemises, siis saaks ehk
selgemaks, miks mõni teatrinähtus meil üldse juurduda ei taha
või miks mõnd iseenesest väärtuslikku võrset on püütud pookida vale istiku otsa. Ehk võimaldab sel aastal väliskriitikasse
konstruktiivsemalt suhtuda see, et loobutud on auhindavast
žüriist, seevastu on rohkem võimalusi nähtu üle mõtteid vahetada ning kolleegide konstruktiivseid arvamusi kuulata.
Niisiis, kuraator ei pea ilmtingimata valima „paremikku“,
tema valik peaks pakkuma võimaluse hinnata seda, mis meil
ON, selekteerides välja mingite teda huvitavate nähtuste
suhtes representatiivse terviku ja võttes selle terviku eest
enesele ka vastutuse. Festival peaks näitama küll meie rahvuslikku uhkust, kuid andma ka võimaluse võrrelda seda
mujal toimuvaga, unustamata seejuures, et teater ei ole asi
iseeneses. Me peame ühiselt seisma tema professionaalsuse
eest, kuid me ei saa rääkida teatrist, mis peaks mingite üksiktunnuste alusel oma võimalikele eeskujudele kuidagi järele
jõudma, küsimata seejuures, kuidas ta kajastab meie enda
mentaliteeti ja ühiskonnas toimuvat tervikuna. See oleks inflatsioon, mis ei arvestaks asjaolu, et „performatiivse pöörde“ järgses ühiskonnas peab ka teater väljendama oma suhet
selle ühiskonnaga kogu performatiivsuses. Vähemalt käesoleval aastal ei tähenda eelöeldu aga seda, et „mööndusteta
teater“ ja „hea teater“ kuraatori arvates ei kattuks.
„Mööndusteta teater“ tähendab lisaks kvaliteedinõuetele
ka kuraatori võimalust keskenduda rahuliku südamega teda
huvitavatele teemadele, mõtlemata kvootidele või mis tahes muudele pilti näiliselt tasakaalustavatele kitsendustele.
Nõnda lugesin mis tahes teatrinähtuse, olgu see siis paljuigatsetud poliitiline teater, novaatorlik algupärane dramaturgia
või otsinguline kujundikeel, realiseerunuks üksnes selle põhjal, mis ideest teostuslikult ka üle rambi jõuab, andes seega
samuti põnevale, kuid võib-olla vähemküpsemale lavastusele
võimaluse inspireerida vaatajaid kõrvalprogrammis või järgmise kuraatori valikus.

Ivar Põllu

Draama 2010 kõrvalprogrammi teemaks on seekord
AUTORITEATER. Mida see endast kujutab siin ja praegu?
Tartu Uue Teatri juht ja lavastaja Ivar Põllu teesid võtavad
kokku ning selgitavad autoriteatri idee võimalusi.

Teesid:

1. Autoriteater on selge individuaalne kunst. Autoriteater on leebe vastus kambateatrile, kus alguses on näidend, siis tõlkija, siis valiv draamajuht, siis valitud proff lavastaja jne,
kusjuures igaühel on erinevad ideed ning algpõhjus jääb iga uue toitumisahela lisandumisega aina nõrgemaks. Autoriteater on kiireim tee lahenduseni.
2. Autoriteteater hägustab professionaalsete teatritegelaste vahelisi piire. Autoriteater
on enamasti kas kirjutava lavastaja või lavastaja kirjutaja teater. Parimal juhul ei saagi
enam piiri tõmmata, autorilavastus on ühe või mitme ühisautori ühine looming.
3. Autoriteater demokratiseerib teatrimõtlemist. Autoriteater on vajalik, sest sellise
mõtlemise kaudu saavad eesti teatrikosmosesse siseneda andekad inimesed, kes draamatubadele ja -õpitubadele meeldivaid näidendeid kirjutada ei viitsi ning keda päris lavastajaks ei peeta, sest nad pole lõpetanud lavakunstikooli näitlejana.
4. Autoriteater on väljapääs teatritegemise argipäevast. Autoriteatri levik toob eesti
teatri välja näitekirjanduse, lavastamise ja lavakujundamise, miks mitte ka teatriteoreetilise mõtte hallist argipäevast, sest loovad ja andekad inimesed teevad uues loov-situatsioonis ootamatuid otsuseid, mis lõppkokkuvõttes muudavad kogu teatrimõistmist.
5. Autoriteater suurendab üldist õnneseisundit. Nõme ja kuri teatrikriitik võib olla heasüdamlik ja humanistlik lavastaja. Läbikukkunud näitekirjanik võib suuta oma mõtte realiseerida koos näitlejatega prooviprotsessis. Kõik on õnnelikud.

Urmas Vadi kirjutatud ja lavastatud „Peeter Volkonski viimane suudlus“ on üks kaheksateistkümnest autoriteatriprogrammi kuuluvast lavastusest.

16 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: MÜÜRILEHT : ÜHETEISTKÜMNES number : FESTIVALI ERI :::::::::::::::::::::::

Foto: Homayun Ghanizadeh

Draama 2010 väliskülaline on
Mungu Theatre
Group lavastusega „Caligula“

.

Intervjuu lavastaja Homayun Ghanizadehiga, küsis Hedi-Liis Toome

Kuid kas iraanlased näevad seda lavastust otseselt poliitilisena või kriitikana riigi aadressil?
Praegusel hetkel näevad iraanlased kõiges toimuvas poliitikat. Isegi kui elekter on ära või mobiiltelefoni kõne katkeb,
süüdistab rahvas selles riiki. Seega nähakse lavastust poliitilisena nii või naa.
Teie lavastusperioodid on olnud 7-10 kuud. Võrdluseks
on see Eestis tihti vaid 2 kuud. Miks peate nii pikka
vajalikuks ja kuidas selleks aega leiate?
Ma ei tea kunagi, kui palju aega läheb lavastuse tegemiseks.
Mõne teksti võiks lavale tuua nädala või kahega, teisega lä-

Kuidas tekkis teatritrupp Mungu, kes Eestis „Caligula“
lavale toob?
See ei ole tegelikult püsitrupp. „Caligula“ truppi kuuluvad
näitlejad, kellega olen ka varem koos töötanud. Mõned nende hulgast on teatrinäitlejad, teised filminäitlejad.
Teie loomingus tunduvad olulisel kohal olevad müüdid.
Kuidas tekib lavastusteks sobiv materjal?
Mul ei kindlat põhjust, miks ma valin just neid materjale,
mille ma olen lavale toonud. Ma valin seda, mis mulle meeldib. Ma ei oska seletada, miks mulle meeldivad näiteks müüdid või samas ka Samuel Beckett.
Milline on mulje Eesti teatrist ja Eesti näitlejatest? Olete
nüüd juba mõnda aega teinud proove ka eesti näitlejatega (koostöö R.A.A.A.M-iga, „Antigone“) ning lavastus on
ka juba esietendunud.
Ma olen käinud oma Eestis veedetud ajal juba päris palju
teatris ja mulle tundub, et Eestit võib nimetada teatritsoo-

niks. Häid näitlejaid on palju. Mulle tundub, et Eestis näiteks
on võrreldes Iraaniga palju rohkem häid näitlejaid.
„Caligulas“ on näha, et panete suurt rõhku ka lavastuse visuaalsele poolele. Milline on teie kui lavastaja suhe
lavakujundusega?
Minu jaoks on lavastamine ja lavakujundus täpselt sama
olulised tööd ja neid ei saagi eraldi vaadata.
Millest räägib „Caligula“?
Sellest, et inimesed surevad ja on õnnetud.

Foto: Ava Kiaie

Kas „Caligulat“ võib nimetada poliitiliseks teatriks?
Kuidas mõistavad inimesed „Caligula“ sõnumit Iraanis
või Eestis?
Jah. Kindlasti võib nimetada poliitiliseks teatriks. Ma ei pannud Camus' teksti mingit uut sõnumit. Ma lihtsalt tahtsin
Albert Camus' sõnumi publikule edasi anda uue vormi ja kujunduse kaudu. Selleks pidin ma muidugi mõningaid tekstiosi
võimendama ning teisi jälle taandama.

hebki aasta. Muidugi on lavastuse ettevalmistusperiood limiteeritud, kuid tihti on perioodi pikkus seotud sellega, et
näitlejad on hõivatud ka teiste projektidega ja teiste töökohtadega ning meil puudub oma kindel proovisaal. Olukorrad,
kus kõik ei saa korraga proovi tulla, proovisaali ei saa endale aega kirja panna — see kõik pikendab prooviperioodi.
Lisaks puudub meil riigi toetus. Ka võib juhtuda, et tsensuur
ei lase lavastust lavale.

Foto: Ava Kiaie

Kuivõrd on „Caligula“ puhul tegemist Albert Camus'
„Caligulaga“?
Tekst on lavastuse aluseks. Ma eriti ei muutnud teksti,
vaid ainult toimumiskohta. Tegevus ei toimu enam lossis, vaid
köögis.
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Põim Kama
— elust ja asjadest nagu need talle paistavad sinna, kus ta seisab

Kuna Eestis on masu, Kulka on vaene ning mina veel vaesem, ei saanud ma vastu võtta kevadist kutset suvel mõni
nädal Berliinis Die UFA Fabrikus resideeruda. Aga vaesed
ajad soosivad kastist väljapoole mõtlemist ning minu puhul
ka puhast jonni. Mis mõttes ei saa minna? Peab saama! Nii
pakkisingi seljakoti ja asusin häälega Berliini poole teele.
Mitte küll residentuuri aga sealsete loomekülade ja residentuurivõimalustega tutvuma. Olgem ausad, üsna kindla
plaaniga seal endale koht leida ja nüüd juba mitte ainult
paariks nädalaks. Öömaja oli sõprade juures ootamas ning
nälga suremist ka ei kartnud — kes selle palavaga ikka nii
väga süüa tahab?
Reisil läbi elatud seiklustest ma siin pikemalt kirjutama ei hakka. Kui kellelgi huvi on, saab neid lugeda ajakirja GoDiscover
augustikuu numbrist. Küll aga mõne sõnaga Berliini loomeküladest ning nende elamisest või suremisest praegustel
majanduslikult rasketel aegadel. Sest eks ole see teema
meilgi aktuaalne, eriti peale Pärmivabriku kaotamist.
Külastasin kolme nn loomeküla või -keskust: Tachelest,
Die UFA Fabrik´i ja Bethanien´i. Rohkemaks paraku aega
ei jäänud.
Tacheles on neist kõige kuulsam ning arvatavasti ka eestlastele kõige suuremaks inspiratsiooniks olnud. 1907. aastal juudi linnaosasse kaubamajaks ehitatud suurest hoonest
sai II maailmasõja ajal natside administratiivkeskus ning
sõjavangla prantslaste tarbeks. Peale sõda kasutati lagunenud hoonet põhiliselt laona, sest Ida-Berliini valitsejatel
puudusid vahendid ja motivatsioon piirkonna taastamiseks.
Peale müüri langemist kolis kamp kunstnike sinna squattima
ja nii see Tacheles sündiski. Ajad olid vabaduse ja alternatiivsete eluviiside hindajatele soodsad. Tänapäeval sisaldab
Tachelese kompleks stuudioid ja näitusesaale, galeriisid,
kohvikuid ja kontserdipaiku. Ning Tachelese olemasolu
on kogu Oranienburgerstrasse´st Ida-Berliini tuntuima
kunstitänava teinud. Võib-olla on sellega sama lugu, nagu
sõjaväele järgnevate lõbunaistega, aga teise asjana on tänav kuulus prostituutide poolest. Tänapäeval aga, piinlik
tõdeda, on Tacheles subkultuurijanuste turistide kogunemispaik, kus padupilves hipid sulle kalli raha eest t-särke,
koledaid maale-ehteid, kanepit ning ennekõike ajalugu ja
elustiili müüvad. Tahaksid ehk küll mõne kunstniku stuudiosse sisse astuda ja paar sõna juttu ajada, aga kõik kohad on fotoaparaatidega jaapanlasi täis. Kuna tegemist on
rahvusvahelise kunstnikele atekapinda pakkuva asutusega,
tekkis mul küsimus, kuidas nad seal niimoodi tööd teha
saavad. Tuli välja, et ega ei saagi. Hetkel resideeruv juutide
saatusele keskenduv kunstnik Roman ütles, et temal on
töö jaoks eraldi stuudio.
Die UFA Fabrik´i ajalugu on mõnes mõttes sarnane.
Kunagine United Artistsi filmistuudio squatiti 1979. aastal
saja kultuurihuvilise noore poolt, kes koos elada ja töötada
soovisid. Hipid, noh! Kuna UFA asub lääne poolel, juhtus
kommuuni loomine varem, kui Tachelese puhul ning pikem
ajalugu on tinginud ka algse kontseptsiooni muutumise väga
lihtsatel põhjustel. Kui alguses loodi UFA tsirkus, vanadesse kinosaalidesse teatrid, stuudiod, ateljeed, töökojad jne,
siis mõne aja pärast, kui hipielu laste näol vilju kandma
hakkas, tuli sealt kaugemale mõelda. Nii on tänases UFAs,
kus juba ka kolmanda põlvkonna liikmeid esineb, kõvasti
rohkem perele ja lastele keskendumist: lisaks eelnevale on

loodud kool, lastetsirkus, trennid, muusika- ja tantsustuudiod ning pöördutud ökoloogilise majandamise poole. Toit
kasvatatakse ja valmistatakse suures mahus ise, kasutatakse päikese- ja tuuleenergiat ning vihmavett. Kommuuni
vanim liige on 97, noorim 6 kuud ning kõik töötab.
Bethanieni kompleks ehitati 1845. aastal katoliiklikuks
haiglaks-hooldekoduks. Põhimõtteliselt on see üks kuradima suur loss — tornid, sambad, pargid, kabelid — täismäng.
Kuidas Bethanien selle kõik endale sai, ma ei tea, aga tänapäeval on asi nii suureks kasvanud, et lisaks lossikompleksile vajatakse administratiivhooneid, stuudioid ja galeriisid
üle terve linnaosa. Residentuuriks on see koht kallis. Kõige
minimaalsem miinimumprogramm üheks aastaks maksab
234 000 krooni ning hiliseim võimalik taotlemisaeg on kaks
aastat ette. Samas, kui sa selle kullapoti kusagilt leiad, hoolitsevad nad kõige eest — tööpindade ja materjalide, näituste ja avamiste, kuraatorite ja kriitikute, reklaami ja ajakirjanduse — kõige eest. Ma ei imestaks, kui nad ka kunsti
sinu eest ära ei tee. Otseloomulikult tähendavad sellised
mastaabid kohutavat bürokraatiat ning ranget struktuuri.
Aga nüüd siis nende põhiliste küsimuste juurde: kuidas
see kõik toimib ja kust nad pappi saavad? Miks meil midagi sellist ei ole? Kas meil võiks taolised asjad toimida ja
mis selleks tegema peaks? Minu vastused oleksid järgnevad — kõik need kohad toimivad tänu rahvusvahelistele
koostööprojektidele-partneritele, rahvusvahelisele rahale,
pikkadele traditsioonidele, mainele ja neetult heale administreerimisele. Meil ei ole selliseid asju kõigi eelnevate
faktorite puudumise tõttu. Jah, meil võiksid sellised projektid toimida, juhul kui kõik eelnevad faktorid katta. Kui
meil oleks piisavalt teenuseid, võimalusi ja muidu huvitavaid asju, mida laiale maailmale pakkuda, piisavalt rahalisi
partnereid, piisavalt kontakte ja tööjõudu, piisavalt knowhowd, siis jah — võiks küll. Tore oleks.

.

Lingid huvilistele:
http://super.tacheles.de/cms/
http://www.ufafabrik.de/intro.php
http://www.bethanien.de/kb/index/trans/de/page/news
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Julge kontseptsiooni ja huvitava helikeele tõttu kujunes
OMIRI selle Folgi säravaimaks bändiks. Välgusähvatuste taustal antud esimene kontsert Kultrahoovis lummas täienisti
kohaletulnud publiku, portugali rahvaviiside ja eletrooniliste
biitide segu põimus ühte ekraanile paisatud visuaalidega ning
tantsitas rahva üdini läbi.
Kuigi OMIRI laivi vaadates jääb mulje, et tegemist on hulga inimeste jõupingutustega, moodustavad kollektiivi kaks
meest. Muusikalise poole loob Vasco Ribeiro Casais (nyckelharpa, torupillid (galega & transmontana), bouzouki, flööt,
heliefektid), andekas multiinstrumentalist, kes varem Eestis
käinud bändiga „Dazkarieh”.
Tiago Pereira on VJ, kelle miksitud videolõigud aitavad
kontserti muuta iselaadseks ruumikogemuseks ning kelle
lühianimatsioonid õpetavad publikule parajasti käimasoleva
tantsu samme.
Martin Oja ehk DJ Daysleeper räägib nendega folgi interaktiivsusest, kultuurikontaktidest, tantsust nüüd ja ennevanasti.

OMIRI: pärimuse
elektroonilised
tulevikud
Martin Oja tehtud intervjuu Viljandi Pärimusmuusika Festivalil 24.07.2010

Mida Teie nimi “Omiri” tähendab?
VR: Omiri on puu, millest saab palsamiekstrakti. Seda kasutatakse parfüümide valmistamisel. Kuna meie puhul tegu
on muusikaga, saab see muidugi teise tähenduse. Tänapäeva
Portugalis seda puud ei teata ning arvatakse, et meie olemegi Omiri.
Kuidas Te muusikuteks hakkasite?
VR: Alustasin viieteistaastaselt kitarrimänguga, õppisin
Guns N’ Roses’e ja Metallica lugusid, rocki ja heavy metalit.
Siis asusin õppima klassikalist muusikat, klassikalist kitarri,
ning avastasin tasapisi pärismusmuusika: torupillid ja bouzouki, hiljem ka nyckelharpa; nüüd harjutan hoolega portugali
keelpilli cavaquinho’t.
Folkmuusikat õppides puutusin kõigepealt kokku Euroopa
muusikaga, valdavalt põhjapoolsete maade nagu Rootsi ja
Iirimaa omaga. Portugalis algas pärimusliikumine võrdlemisi hilja. Rootsis näiteks on sellega tegeletud viimased 30-40
aastat, aga Portugalis alles kümmekond. Seega pole meil kuigi palju inimesi, kes oskaks vanu pille mängida. Palju on neid,
kes folkmuusikat ei salli. Pidime ringi rändama ja vaatama,
kuidas teistes maades tantsitakse ja pilli mängitakse. Omiri
kavas on siiski puhtalt portugali rahvamuusika- ja tantsud,
kuid neid on põhjalikult töödeldud, lisandunud on komponendid elektroonikast, popist, hiphopist... kõigest, mida me
kuulnud oleme.
Teie laivi vaadates tekkis korra tunne, et bändis on
palju rohkem liikmeid, või siis, et olete stuudios suure
ettevalmistuse teinud. Kas peate ennast rohkem stuudio- või laivmuusikuteks?
RP: Tõelist naudingut pakub ikka rahvale esinemine.
Stuudiotööd peab tegema lihtsalt selle nimel. Minu puhul on
veider lugu, et ma pole üldse muusik, vaid videokunstnik. Samas
on mu juured folgiga seotud, sest mu isa on pärimusmuusik.
Nii olen ma cavaquinho saatel üles kasvanud.
VR: Tema isa on kuulus cavaquinho-virtuoos!
RP: Tegelikult mulle folk ei meeldinud. Teismelisest peast
lausa vihkasin seda. Nüüd olen ringiga jõudnud tagasi selle
juurde, mille eest põgenesin, tehes Vascoga neid projekte ning videosid. Suur osa meie materjalist on pärit tuntud
kaasaegsetelt koreograafidelt, näiteks William Forsythe’ilt ja
Vim Vandekeybusilt. Samuti on meil palju kaadreid tantsivatest inimestest, mis on üles võetud erinevatel Portugali pidudel ning ka mujal maailmas, näiteks Aafrikas. Kui me videosid
kombineerime, siis lähtume muusika elektroonilisest osast,
programmeerides seda nii, et heliriba käivitab erinevaid videolõike. Samal ajal miksin ma teisi videosid peale.
Milline on teie meelest tantsu roll kaasaegses ühiskonnas, ja kuidas see on Portugalis läbi aegade muutunud?
VR: Portugali maapiirkondades on tantsul endiselt tähtis osa.
Inimesed saavad pidudel tuttavaks ja abielluvad, aga see pole
enam folk. Traditsiooniline muusika on muutunud millekski,
mida me ei salli ja mille kohta öeldakse pimbe, sült. Tead küll,
süntesaatorimehed. Teiseltpoolt on just linnades hakatud tegelema tõelise folkmuusikaga, õpitakse vanu maalt pärit laule
ja tantse, mis on juba peaaegu unustatud. On justkui kaks
paralleelset maailma. Samas on neis ühine sotsiaalne ootus:
inimesed tahavad tutvuda ja kaaslasi leida. Portugalis on selle
kohta hea kõnekäänd, „tants on horisontaalsete ihade vertikaalne väljendus.” Vajadus tantsu ja laulu järele on olemas
absoluutselt igal maal, see on inimese kaasasündinud, geneetiline vajadus.
Vanadel aegadel oli tants seotud ka raske maatööga. Tantsu

Vasco

sotsiaalne eesmärk oli tähistada raske tööpäeva lõppu, pakkuda lõõgastust. Meie üks eesmärk on muuta tantsimine
taas kollektiivseks. Tänapäeval käiakse palju diskodel ja tantsitakse üksinda, see on hoopis teine, individualistlik tantsimisviis. Pärimusmuusika ja festivalidega püüame tantsu taas
sotsiaalseks muuta, et inimesed võiksid jagada ja koos olla.

Tiago

Nii et Omiri peab seda missiooniks?
RP: See pole niivõrd missioon... Omiri pigem pühitseb
tantsu ja liikumist.

da aga kaasaegse muusika üritustel. Lisaks, kuna üheks osaks
on meil video, võime üles astuda ka filmi- ja kunstifestivalidel. Viimati andsime kontserti Portugali Disainimuusemis.
RP: Meie järgmine etteaste tuleb koos mehega, kes valmistab liikumissensoreid. Ta paneb lakke kaamera, milles on
maatriks; selle abil saab hoomata publiku liikumist. Kui rahva
liikumine muutub, muutub ka muusika ja videopilt. Nii hakkab publik heli ja pilti kontrollima, osaledes teose loomisel.
Kui rahvas midagi ei tee, pole ka heli ning video seisab. See
saab olema täiesti interaktiivne.

Kus te kõige sagedamini esinete?
VR: Omiri puhul on väga ebatavaline see, et pärimusliku küljega sobime hästi folgistseeni, elektrooniline külg lubab esine-

Palun kirjeldage oma lugude tegemise protsessi.
VR: Kõigepealt mõtleme alati tantsust, sest Omiri muusika
on pühendatud rahvatantsule. Nii peab olema selge, millise
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tantsuga on tegu, sest kogu hilisem struktuur sõltub konkreetsest tantsust — milline on tempo, kuidas inimesed tantsivad, kuidas reageerivad ja mida tunnevad. Kõige aluseks
on meloodia, mille juurde arranžeerime nii traditsioonilisi
helisid kui ka elektroonikat, eksperimenteerime... näiteks
teame juba, et kui lisame drum’n’bassi käigu, läheb publik
hulluks. Samas peab looma pinevaid hetki, kus tantsijad järgmist „plahvatust” ootavad.
Rahvatantsuga on probleemiks, et see on tavaliselt 3/4 või
6/8 taktimõõdus, aga elektroonilised biidid üldiselt 4/4.
Tahtes luua käiku, mis sobib hästi 6/8-ga, kuid kannab 4/4
tunnet, tuleb palju katsetada ning murtud rütme rakendada.
Nii ei saa kasutada tavalisi saundipankade loop’e, vaid tuleb
need ise valmis ehitada. Tihti tahan ma luua rütme, mis on
võimsad ja plahvatusliku jõuga.
Millist elektroonilise muusika tarkvara sa kasutad?
VR: Kolme programmi. Protools on põhiline, Reasoniga
ehitan ma loop’e ja Abletoniga teen laivi. Mul on palju pille,
mida sisse lindistan, samuti programmeerin muusikat elektrooniliselt. Tavaliselt mängin erinevaid instrumente kiht-kihilt
üksteise otsa, salvestan ühe, panen selle pedaaliga mängima
ning salvestan uue peale, kasutan distortion-effekte jms.
Viimasel kontsertil (neljapäeval, 22.07 Kultrahoovis) mul pedaale ei olnud, sest need läksid lennupagasiga kaduma.
Erinevaid kihte saab ka nii vaadata, et folkmuusika paikneb
tasandina elektroonilise peal. Ja muidugi erinevad tunnete
kihid. Sageli on näha, kuidas publik läheb täiesti pööraseks.
Portugali folgistseenis teist meiesarnast bändi ei ole. Omirit
tullakse vaatama just sellepärast, et saada ainualaadset kogemust, kus on elektroonika ja video traditsiooniliste helidega
koos. Tore on näha, kuidas suhtumine tasapisi muutub: huvi
pärimusmuusika vastu tõuseb; järsku avastatakse, et kokku
miksida saab väga erinevaid asju. Saab teha täiesti erisugust
folkmuusikat, ja see ongi kõige tähtsam.
Ütlesid, et Omiri on Portugalis ainulaadne, aga tooksid
mõne paralleeli maailmast? Mis või kes on teie loomingule veel mõju avaldanud?
VR: Ei teagi palju bände, kes liidaks rahvatantse elektroonika ning reaalajas videoga. Coldcut teeb sarnast, kuid
see on ikkagi hiphop, Radiohead on ühendanud kontserte
performance’itega, aga pärimusmuusikast on asi kaugel...
...või olete ka Eestist inspiratsiooni ammutanud?
VR: Olen juba kolmandat korda Eestis, varem käinud
„Dazkarieh”-ga Tallinnas ja Tartus. Enne seda olin teadlik
eesti torupillimängust. Oleme Viljandi Folgi korraldajatega
head sõbrad, nad on meil Portugalis külas käinud. Mis mõjudesse puutub, siis oma jälje jätab kõik, mida sa teed või
millega kokku puutud. Eriti teine muusik, kes mängib teises
stiilis. Sa õpid temalt ja kasutad hiljem tahes-tahtmata mõnda tema elementi. Me peame ennast maailmakodanikeks,
laseme end mõjutada kõigel, mida kuuleme ja heaks peame.
Nagu ka asjadel, mis meile nii väga ei meeldi.

.

Kolm hommikut
+ sissejuhatus
+ väljajuhatus
tekst: Hiri Müüripeal
pildid: Liisa Kruusmägi

Proloog
Baar kõrvaltänavas, mille kohta vahel öeldakse ka kohvik. Taustaks mängib Nu
Pogodi tunnusmuusika. Igatahes, on vaikne esmaspäeva õhtu ja linnas liigub ringi
vähe inimesi. Seda väga lihtsal põhjusel — blue montag. Ja mida see tähendab, teame
me kõik — on järjekordne esmaspäev, mis nõuab oma ohvreid nagu Minotaurus
süütuid neitseid. Igatahes, seal baaris istub leti taga üks mustade kõrvadega jänkuneiu, seljas hall maika, kus kirjas I Love Boys. Korralikke isajäneseid ta armastab,
seda ta ei salga! Igatahes, istub baarileti taga ja ootab oma Õiget Jänest. Oodates
koob. Korralik Eesti jänkuneiu on praktilise mõtlemisega — kui oodata, siis kaua,
ja kui oodata kaua, siis ei saa ju niisama oodata. Mine tea — äkki ootad ehk peaaegu asjata, ja kui samal ajal midagi ei tee, siis on ju aeg lihtsalt raisku läinud. See
lihtne Tammsaarelik tõde, et tee tööd, siis tuleb ka armastus. See jänkuneiu seekord
oma Õiget Jänest ei leidnud. Aga vähemalt pika triibulise salli sai valmis. Talvel on
sellevõrra soojem.

Esimene hommik
Nagu tudengitel kombeks, kõndisin suvehommikul punktist, kuhu ma ei pidanud
üldse minema, punkti, kus asub mu madrats, elevandialtar ja kohvitass. Tee viis mööda kultuskohast aadressiga Narva mnt 89. Ühe akna peal ringutas üks pool-alasti
noormees. Jäin vaatama. Noh, päris kena noormees oli ja ilusad asjad mulle juba
meeldivad. Isegi aknast vaadates. Teise akna peal kallistas üks paarike, kolmandast
aknast vaatas vastu must kass. Neljas aken oli kardinatega kaetud, seda mis seal
toimus, ma ei näinud. Tulid meelde kõik lood, mida sest majast on räägitud. Küll olla
keegi vedanud mootorratta viiendale korrusele ja käinud hiljem naabritüdrukutel
kolmelitrise purgiga bensiini küsimas, küll söönud keegi tuvisid, küll... Küll peetud
pidusid, mis siiani kuulujuttudena ringlevad, küll juhtunud seal üht koma teist, küll
on seal ärgatud ja mõeldud, et kus kurat ma olen. See viimane pani mõtlema selle
peale, palju süütusi sinna majja on jäänud. Mu mõttekäiku katkestas vastutulev
daam, kellele ma mõtteuimas otsa jalutasin. Naine naeratas ja kõndis edasi (see
edasiminek vist eristabki sarnaseid kohtumisi Tallinnas ja Tartus — Tallinnas saab
sõimata, Tartus aga naeratatakse). Naine jäi samuti korraks seisma — vaatas toda
poolpaljast noormeest, siis vaatas üht akent viiendal korrusel ja muigas magusalt.
Mälestused? Vist küll. Äkki tema oma jäi ka sinna...?

Teine hommik

Ühel hommikul, kui Tartu linna kõikide kirikute kellad olid löönud umbes viis,
avastasin, et mu kööki on kogunenud mõned karvased ja sulelised. See kõik meenutas natukene Jää-ääre „Mürgiseene“ nimelist laulukest. Ainult selle vahega, et
kedagi mürgitada ma ei soovinud, seent ei keetnud ja ausalt öeldes polnud ka porine sügisõhtu. Oli hoopiski suvine varahommik, kus vahelduseks elamisväärne
temperatuur ja õhkõrn vihje sellele, et kohe on hakkamas uus päev. Moraalselt on
küll veel eile, kuid kalendriliselt juba homme. Selline piiridel kõndimine, kus peas
on veel eile, mil kõndisid Zavoodist kodu poole ja nägid peatänaval prügikasti otsas
seismas kaabuga noormeest, kes elu eest luuletust luges. Ja ilusti luges, kusjuures. Peale tema sõnu tundus ääretult loogiline maanduda oma poolkommuunilikus
köögis ja kokata, nagu homne oleks kaugel ja keegi ei tea, kas seda üldse ongi.
Kõik oli nagu päris — riiuliorvadele pandi teeküünlad, pitsidest joodi õlut (iga kord
viisakalt toosti tõstes, sest muidu poleks ju kultuurne), keedeti makarone ja praeti
sibulat. Hiljem noolis üks noormees taldrikut ja ütles mõtlikult Varahommikune säägiklubi. Tüdruk lisas Vot eta zižni, moi daragai. Teine tüdruk aga ütles lakoonilisekt
Teinekordki mu tigudiivanile kuhjuge.

Kolmas hommik
Varahommikune jalutuskäik jõe ääres teatava asutuse suunas, kus saab plastikust
asju, mis hommiku kergemaks teevad. Jalutan, jõgi voolab ja mina jalutan. Kummalgi
pool jõge on üks kalamees. Ei tea, mis ajab inimesi hommikul kell kuus jõe äärde
kala püüdma — kirg kalade vastu, vihane ämm või kuri naine? Aga Kaarsilla alguses
seisab üks noor neiu, seljas lilleline seelik ja jalas klõpsuvad kontskingad. Tükk aega
seisab seal silla alguses, nagu võtaks julgust kokku. Lõpuks teeb arglikud sammud,
siis veel mõned ja lõpuks sammub kontsade klõpsudes päris kiiresti tippu. Tüdruk
seisab seal pikka aega, lõpuks tõmbab sisse paar kopsutäit õhku ja karjub täiest
kõrist: „Ja ljublju tebja!“ Mina jalutan ja vaatan seda pealt ja mu sisemine romantik
ütleb mulle: „Vot see ongi romantika!“ Tüdruk peab väikese pausi, tõmbab kopsud
jälle õhku täis ja karjub täiest kõrist: „Idi nahhui!“ Mu sisemine küünik nurrub mõnust: „Vot SEE on romantika!“

Epiloog
Ma olen palju rääkinud hommikutest. Aga ma ei saa sinna midagi parata — need
Tartu hommikud on lihtsalt üks omamoodi nähtus. Eriti suvel, kui isegi eestlased
meenutavad normaalseid inimesi — käivad naeratades mööda tänavat ja teretuse
peale ei viskagi puulusikat nurka. Hommikud... See on salapärane aeg. Eriti kui pole
öösel maganud ja kulgemine toimub veidras tumeda ilu rütmis — pole ei eile ja
pole ka täna. On... hommik. Tartu hommik. Vahel on see lihtne — sa avad silmad ja
algabki uus päev, täis asjalikkust ja lõbusust (seda viimast siis, kui on juba hämarduma hakanud). Vahel läheb naasmine reaalsusesse raskemalt — teed silmad lahti ja
proovid välja mõelda, miks SEE POISS su kõrval norskab. Eriti raskel juhul toimub
aga kohutavamat sorti mälumäng ja... Aga mis sellest. Mul on tunne, et Alliksaarel
oli siiski õigus. Et ongi ainult see praegune hetk. Matil oli ka õigus — öös on tõesti
asju. Üksikud inimesed ja kollased kassid ja poisid ja sääsed ja... Ööst saab kord
hommik. Nautigem hommikuid. Või nagu ütlesid poolteist tuhat aastat tagasi korralikud inimesed: Carpe diem, quam minime credula postero.˙
˙Püüa päeva võimalikult vähe usaldades homset.

