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SILLERDAV SUVI JA SÜÜTUNDE SURM
Pidulike marsihelide saatel astus UFOst kivile Võlur ja teatas: „Mul on teile kõigile tähtis uudis – meie
piirkonda on tabanud igavene suvi!”
(Tõnu Trubetsky ja Juhan Habicht „Igavene suvi”, Vikerkaar 1/1990)

Mõned head aastad tagasi esitles maestro Rein Veidemann oma
vast valminud raamatut „101 eesti kirjandusteost”. Esitlus koosnes
minu ja Reinu vestlusest ning muidugi tuli kõne alla autori töömeetod, sest kuulajad tahavad ju väga teada, kuidas kirjanik kirjutab.
Isand Veidemann rääkis talle omasel eksalteeritud moel, kuidas põhiosa sellest raamatust valmis nõnda, et ta istus kaunil ja ülikuumal
suvekuul oma kodukabinetis aluspesu väel ja muudkui kirjutas. Kõigile esitlusel viibijatele tuli see pilt elavalt silme ette ja suvi kui selline omandas uue värvingu, millest ei puudunud teatud kuumvalkjad alatoonid.
Suvi on idee kohaselt aasta kauneim aeg, aga idee ja praktika ei
käi alati kokku. „Suvi, sillerdav suvi, lõputult pikk on päev, kauaks
nõnda nüüd jälle jääb. Suvi, vallatu suvi, laotuses väike naer, nüüd on
rõõmudeks antud aeg,” laulis kunagi Jaak Joala ja me ju kõik teame,
kui kurvalt ta lõpetas.

SUVE MAJANDUSLIK KASU
Enamikule eestlastele suvi meeldib. Põhjus on eelkõige majanduslik.
Külmal ajal kulub küttele rohkem raha kui soojal. Kõik, mis võimaldab raha kokku hoida, on väga hea ja indiviidi tasandil nauditav.
Isegi kui tekivad teatud spetsiaalsed suvised kulutused, näiteks tuleb uus muruniiduk või grill osta, ei löö need eelarvesse väga suurt
auku, sest mõlemad kestavad enamasti vähemalt kolm-neli hooaega. Pealegi võib saavutada märgatava kokkuhoiu, kui rentida muruniiduki ostmise asemel olematu summa eest lammas ja lasta osaval
meistrimehel poegrilli asemel jalgadel metallristtahukas kokku keevitada. Töö teevad mõlemad ideaalselt ära ja pappi jääb järele.
Söök, millele kulub talvel palju raha, sest keha vajab külmaga hakkamasaamiseks rohkem energiat, on üks peamine kuluallikas suvelgi.
Kõik, kellel hoovis, merekaldal või rõdul vähegi võimalik, hakkavad
suvel liha või mingeid juurikaid grillima. Überrikkad inimesed ostavad juba eelnevalt marineeritud lihapakke ja -ämbreid, aga vaesed
hangivad korraliku käntsaka seakaelakarbonaadi, lõikavad tükkideks,
segavad sibula, küüslaugu, äädika, pipra, soola ja suhkruga läbi, jätavad seisma ning küpsetavad sütel nagu õiged mehed kunagi, rüübates peale Lätist toodud odavat õlut.
Riideid kulub suvel muidugi vähem. Põhimõtteliselt koosneb suvemood unisex-rõivakomplektidest, mille alumise osa moodustavad
kulumiskindlast õhukesest materjalist lühikesed püksid ja ülemise
rolli täidab mingi maika. Suvi on ainuke aastaaeg, mil paksud keskealised
mehed on riietuses kõige kokkuMärgatava kokkuhoiu võib saa- hoidlikum ühiskonnarühm, sest nad
vutada, kui rentida muruniiduki võivad piirduda vabalt ainult alumise osaga. Kunagi täheldasingi, et esostmise asemel olematu summa mased suvekuulutajad ei ole mitte
eest lammas. õide puhkenud luuviljalised puud
või pääsukeste trillerdav laul „midlimadli-kudli-kadli-teeme-seksi-jasiis-pesa”, vaid hoopis linnapilti ilmuvad palja ülakehaga tüsedad mehed. Neid vaadates tekib endalgi
tahtmine tavapärane võrkmaika seljast visata ja päikese armastust
tunda.
Personaalne kokkuhoid mõjub paraku laastavalt Eesti majandusele tervikuna. Kui inimesed kulutavad vähem, siis majandus ei kasva. Sundida inimesi suvel kasukaid ostma on üsna lootusetu ettevõtmine.
Rannas lesiv kodanik on põhimõtteliselt paljas antikodanik, kelle
ainus panus saja-aastase Eesti arengusse on (veel) aktsiisivaba jäätise ostmine. Riiklike sunnimehhanismide rakendamiseks võib minna
kaasa uuspuritaanlusega ning hakata nõudma rannalistelt rohkem
ihu katvate rõivaste kandmist, ja sealt on ratastel merevette lükatavate piletitega supelmajakesteni ainult üks samm.
Nii hulluks asjad ilmselt ei lähe, riik ju peab inimestele kas või
hambad ristis teatavat heaolu võimaldama. Suvel on see võimalik, sest riigi kulud on ju samuti veidi väiksemad. Mingit olulist kasu
suvi kellelegi ei too, aga kahju ka mitte, nii et usutavasti võime selle
aastaaja olemasoluga lihtsalt leppida, ilma et kedagi rahvavaenlaseks nimetataks.
Pealegi leidub Eestis päris palju turismitalusid, mis küsivad ööbimise eest kolmnurkses kopitanud kämpamajas kaks korda rohkem
raha kui neljatärnihotell Barcelonas, sest kämpamajast kõigest saja
meetri kaugusel asub mingi soostunud kaldaga järveke ja järve ümber on puutumata ürgloodus, mis tegelikkuses tähendab, et seal on
võimatu jalutada. Kui sa seda üritad, vajud põlvedeni mutta ja sääEsikaanel Ivar Murd. Foto: Aleksander Kelpman

sed söövad su ära. Selles sektoris raha liigub, Valdur Mikita olgu
õnnistatud, ja asi seegi. Eesti majandus peab suvele vastu.

SUVI KUI MEIE SAKURA
Sarnaselt iga teise aastaajaga on suvi ja selle tajumine personaalne,
see tähendab, et suve olemuse määrab vaatleja. Kui vaatleja on vingus, on suvi vingus, kui vaatleja on õnnelik, on suvi õnnelik. Kahjuks
painab personaalsust nüüd
isegi suurem kollektiviseerimine kui kolhooside rajamise aegu, mistap pole kerge
jääda avalikult iseendaks ja
oma isikliku suvetunde loojaks. Mitte et keegi solvuks
märgatavalt sedastuse peale, et suvi on nõme ja tuleks ära keelata, aga nõnda
irdud sa kollektiivist, kuitahes väike see ka poleks,
mis on tänapäeval isegi suurem patt kui oma naabri terrassi himustamine.
Paljud kliimateadlased on
kleepinud oma autodele viimastel aastatel sildi Eesti
kontuuri ja tekstiga „Siin ei
ole Aafrika!”. Tegemist on
Harilik palja ülakehaga keskealine eesti mees suvistes oludes. Foto: erakogu
vajaliku meeldetuletusega,
omamoodi memento mori: rõõmusta, eestlane, naudi seda sooja ja
kaunist suveviivu, sest peagi tulevad sügis ja külm talv ning suvest
jääb vaid mälestus, sest siin ei ole Aafrika – ilmad lähevad ajapikku
hullemaks.
Kui toimetajaga Müürilehe sellestsinasest suvenumbrist kõnelesime, rääkis Maia, et oli käinud Hiiumaal ja seal olla kõik nii hästi, ilm
ja elu üldse nii ilusad olnud, et millegi üle ei saanud vinguda. „Mõtle,”
ütles Maia, „kui see nüüd ongi septembri keskpaigani nii, siis mis
meie identiteedist järele jääb.”
Õigustatud küsimus: mis meist saaks, kui meie piirkonda tabaks
igavene suvi? Majandus on meil paindlik ehk orienteerutaks ümber
ja elu läheks edasi. Põhiküsimus on tõesti meie identiteedis. See,
et oleme harjunud külmal ajal virisema, et liiga külm on, ja soojal
ajal virisema, et liiga soe on, on nii läbi käiatud teema, et sellel pole
mõtet rohkem peatuda. Kui aga võtame ära ühe konstandi – külma
ilma –, siis kaotab mõtte virisemine sooja üle, sest inimene, kes kurdab erinevatel aastaaegadel erinevate olude üle, on tundlik natuur,
aga see, kes kurdab pidevalt ühe ja sama asja üle, on tüütu targutaja,
kes on ohuks nii iseendale kui ka teistele.
Kui jätta ilma üle kurtmine ära, võib tulemuseks olla silmade avanemine. Ilm on kogu aeg ilus ja mõnus, sellest ei ole midagi kõneleda, selle üle ei pea sugugi muretsema, ning siis hakkab inimene
selgelt ümbritsevat vaatama. Ja mida ta avastab? Avastab, et armastatu on tegelikult kole nagu öö ja loll nagu lammas. Avastab, et peaminister Jüri Ratas on tegelikult sümpaatne manjaanalik mõtleja,
kelle elufilosoofia on nagu sümbioos siestast ja sangriast. Avastab,
et eesti filmid on kõik nii kuradi masendavad, et neid tohiks ainult
Tristan Priimägi vaadata. Või siis midagi palju hullemat.
Igavene suvi, mida võime kaunil ajal küll igatseda, on kõige hullem
asi, mis Eestiga juhtuda saaks. Talvekartus ja suveootus on meie
vaimline vundament. Vanarahvas ütles, et „suvel tehakse rege, talvel vankert” – kui jätame sellest doktriinist pool ära, kukub kõik
kokku.
Suve mõte ja kaunidus on tema kaduvuses. Suvekuud on meie sakura ja kehastavad kõige ajutisust ning eestlaseks olemise võimsust.
Parafraseerime Kogujat: „Rõõmusta, eestlane, juunis, juulis ja augustis ja su süda olgu rõõmus suvepäevil. Käi oma palja ülakehaga
Kaupo Meiel on eesti
ringi ja mine, kuhu silmad sind juhivad, aga tea, et talvel pead sa lund
literaat, kellele ei meeldi, kui
rookima.”
teda literaadiks nimetatakSuvi on käes, laskem eestluse sügavaimast essentsist – süütundest –
se. Kirjastuse Post Factum
korrakski lahti ning olgem selles ilus ja mõnus, kuulakem suvetuuril
toimetaja. Sel kevadel ilmus
Patust Poolt, söögem ülehinnatud šašlõkki ja joogem leiget Valmiertema, Elle-Mari Talivee,
muižat, sest see on meie reerautamine, eelpension ja lunastus.
Peeter Helme ja Mari Niitra
Full disclosure: kirjutasin selle loo maikuu kuumal pühapäeval (tajuühisteos „Just sellist Eestit.
tav temperatuur 29 ºC) koduses kabinetis aluspesu väel.
Eesti Vabariigi 101 aastat ja
101 suurkuju”.
Kaupo Meiel
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SUVEFESTIVALIDE
VÄLIMÄÄRAJA
Võrreldes eelmise kevade-suvega, mil ainuõige riietus oli pigem talvemantel, on meid
õnnistatud tänavu eriti varajaste soojakraadidega, mis püsivad loodetavasti ka
siis, kui antud tekst trükivalgust näeb, ning
muidugi kauemgi veel. Sel põhjusel on kõigi
töömõtted okupeerinud ilmselt juba ammu unistus murumättal rullimisest, suvesuplusest ning bändide live-esinemiste
ja lemmik-DJde nägemisest. Ja põhjusega!
Festivalisuvi pakub nii kodu- kui ka välismaal rõõmu kõikvõimaliku muusika armastajatele. Nagu igal aastal, on ka see-

kord lisandunud uusi tulijaid, kuid jäänud
ka palju üritusi, mille toimumiskordi enam
kokku lüüa ei oskakski, kui keegi teine
kuskil arvestust ei peaks. On ka festivale,
nagu Kukemuru Ambient, Juu Jääb, Eesti
Hip Hop Festival, elektroonilisele muusikale pühendatud Sūpynės Leedus või VUM
Soomes, mis seekord ruumipuudusel lehest välja jäid, kuid millele peaks kindlasti pilgu peale heitma. Teie käsutuses on
Müürilehe väike suvefestivalide ülevaade,
mis aitab ehk paika panna, kuhu seekord
suund võtta.

Mägede Hääl, 2017. Foto: Aleksander Kelpman

HARD ROCK LAAGER
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„Esimene Mägede Hääl oli meie jaoks kui järjekord-

7.–8. juuli

Millal:
Kus: Vango Imedemaa, Saarde, Pärnumaa
Kes: ARY, Holy Motors, Rasmus
Rändvee, Orelipoiss, Steps
To Synapse, Tartu Popi ja
Roki Instituut, 4 AM,
INGER jt.
Vaata lisaks: vonge.ee
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Myspace01 & White Gloss, DJd ja produtsendid

VÕNGE
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Kus: Eesti Kaevandusmuuseum, Kohtla-Nõmme
Kes: Badass Yuki, Winny Puhh, Orelipoiss, Paranoid
One, Rando Arand, San Hani, Rassakas, Zahir/Zriamuli, Indrek Spungin jt.
Vaata lisaks: facebook.com/magedehaal
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Millal: 6.–8. juuli
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MÄGEDE HÄÄL
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29.–30. juuni

Millal:
Kus: Värska
Kes: Hoven Droven, Curly Strings, Cätlin Mägi,
Zetod, Lõõtsavägilased, Naised Köögis, Mandotrio,
Päri Päri jt.
Vaata lisaks: setofolk.ee

Va

SETO FOLK

in a

„Hard Rock Laager on
sel aastal juba seitsmeteistkümnendat
korda vankumatu
järjekindlusega juuni
lõpus Vana-Vigalas
oma väravaid lahti
löömas ning vaikselt
võiks hakata kaaluma
selle suvefestivali muinsuskaitse alla võtmist. Ma arvan, et
ei olegi tegelikult üllatav, et sellist aastaid kestnud
järjekindlust näitab üles just metal’i-skeene – on ju
üks osa raskema muusika publikust nagu lapsed, kes
vajavad ellu korda ja stabiilsust. Kui ikka juba nii on
harjutud, et kohe pärast jaanipäeva on HRL, minnakse sinna ilma pikemalt arutlemata ja pilet ostetakse
ära juba sügisel. Teise osa moodustavad minusugused, kes ilmuvad kohale mõne konkreetse esineja
tõttu, kuid ei pea reeglina kunagi ka teistes pettuma –
festivalil on alati ette näidata eeskujulik välismaiste
staaride valik ja korralik ülevaade kodumaisest. Toimumispaik on samuti uskumatult perfektne. Tegu on vana
mõisapargiga, mida piirab ühest küljest jõgi ja teiselt
poolt von Uexküllide perekonnakalmistu – täpselt
selline koht, kuhu keskmisest tumedam kamp ringi
jõlkuma sobib. Kuigi külastajate arv on kogu aeg vaikselt kasvanud, on see püsinud ikka mõnusal tasemel,
nii et kuskil eriti trügima ei pea, kõik sõbrad leiad üles
ja soovi korral mahud jõkke ujumistiiru tegema.”
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Ester Faiman, Rada7.ee
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„Esimene kord, kui ma Seto Folgil käisin, oli minu
jaoks väga müstiline. Mäletan, kuidas sõitsin varahommikul pärast söökladiskot värskelt leitud sõbra
pakiraamil öömaja poole. Ikka ülesmäge ja hooga
alla, kahel pool teed metsad
Fo
ja metsajärvede kohal
t o:
kerkimas heleroosa udu.
Kõige tähtsam aga, arvan, oli soojus ja rahu,
mida sealsetest inimestest õhkub. Seda
täiendavad mõnusad
kontrastid. Festivali
külastavad nii lastega
pered, külatädid kui
ka päälinlased, kes
õhtu lõppedes kõik külg
külje kõrval tantsu löövad
ja kohalikku handsat mekivad.
Palju on päris-tunnet – pakutakse ehedat kodutoitu,
muusikat teevad inimesed, kes on õppinud oma
laulud vanavanematelt.
Muusikaprogramm on Värskas väga mitmekülgne,
palju on traditsioonilist laulu ja leelokoore, tänavu
toimub esimest korda ka Seto Tandsopido. Teisalt
saab nautida maailmatasemel folkrokki ja pärimuselektroonikat. Eelmisel suvel esines seal näiteks
Metsatöll, selle aasta pärliks on Rootsist pärit Hoven
Droven, kes kindlasti ühtegi puusa nõksutamata ei
jäta. Neile, kel leelost küllalt saab, on matkaprogramm, filmijurtas näeb soome-ugri lühifilme, saab
joogatada, paadiga sõita ja supelda. Mujal maailmas
pandaks säärasele üritusele vast koguni retreat’i silt
külge. Seto Folk on mõnus põhjus linnast põgenemiseks. Ilusat energiat ja häid mõtteid saab sealt
kindlasti.”
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29.–30. juuni

Millal:
Kus: Vana-Vigala, Raplamaa
Kes: Lacuna Coil, Parkway Drive, Crowbar, I Am
Morbid, In The Woods, Ajattara, Eversin, Dying
Gorgeous Lies, Saille, Blinded Memory, Kosmikud,
Talbot jt.
Vaata lisaks: hardrocklaager.ee

ne nädalavahetuse melu
Tallinna nüüdseks suletud
kultuuriklubis Helikopter, aga kõvasti suurem ja eksootilisem
nii muusikaliselt kui
ka inimeste poolest,
kes olid kõikjalt
kokku tulnud.
Keskmiselt mõnus
rahvahulk, hea ilm ja
hästi koostatud programm olid festivali puhul
meeleolu kujundavad tegurid.
24 tunni jooksul sai käia nelja lava vahet 50 erinevat
artisti kuulamas, kellest igaühel oli pakkuda midagi
omapärast – ragisevast rokist räpini ja sealt edasi
alternatiivse elektroonikani.
Kogu energia sulas perfektselt kokku nõukaaegse
ja loodusküllase vaatepildiga, mida oli võimalik koos
muusikaga kogeda. Sai hommikutundideni tantsitud
ja vana telliskivihoone katusel päikse käes peesitatud, kuni oli aeg jätta hüvasti kõigiga, kes sellest
toredast hommikust veel viimast võtsid. Linnud
siristavad, et Mägede Hääl 2018 tuleb ilmselgelt
võimsam kui varem, sest nüüd on meile antud lausa
kaks päeva, et üheskoos head muusikat nautida!”

Ke

Talvike Mändla, muusikahuviline luuletaja

Raul Ojamaa, muusik ja produtsent
„Olles bändidega
paljudel erinevatel suvefestivalidel esinenud,
seostub igaühega mingi
omapärane meeleolu. Võnke
(endise nimega Acoussion) juures
jäid kõige enam meelde just kodusus ja hubasus.
Justkui oleks sõbra juures suurel aiapeol, aga sellisel
viisakal, kuhu lapsed ka kaasa võetakse. Perejätkub >
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Positivus, 2016. Foto: Anna Kõuhkna

VILJANDI FOLK

tud omavahel sobima. Lisaks muusikale on kaasatud
kunstiprojektid ja töötoad, millest kõik saavad ette
registreerides osa võtta. Inimesed on sõbralikud,
kohapeal on ka üsna suur valik sööki ja jooki ning
külastajad saavad majutatud – enamik ilmselt muul
ajal Illikule ei satu.
Sageli on festivalide elutee selline, et need esimesed kipuvad olema kõige „õigemad” – juhuslikke
„eksinuid” satub sinna vähe, kõik on uus ja huvitav,
hea ja ootustest tulvil. Hoian pöidlaid, et meretuul
aitab I Land Soundil veel aastaid värske ja helgena
triivida.”

26.–29. juuli

Millal:
Kus: Viljandi lossimäed
Kes: Bombino, Debi Gogochurebi, Gatyamadzag
Zenekar, Hò-rò, Kadrievi Orkestar, Tanzhausgeiger,
The East Pointers, Sound of Dragon, Tintura, Angus,
Curly Strings jt.
Vaata lisaks: viljandifolk.ee
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Lepatriinu, muusik

Liisi Ree (L.Eazy), DJ
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„Eelmisel aastal sündinud I Land Sound on tõeline
pärl ning usun, et paljudele festivalil
osalenutele üks soojemaid
Fo
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mälestusi möödunud
suvest.
I Land Soundi puhul
on eriti tore selle
idee – festivali
seemne pani küll
mulda Piidivabriku
seltskond ja kogu
asjaajamisega tegeleb
korraldustiim, aga
sündmus toimub siiski
erinevate muusikaürituste ja skeenede koostöö
tulemusel.
Alal on piisavalt ruumi – saab massist eralduda või,
vastupidi, minna kohale suure või väikse kambaga.
Eri päevadel esineb mitmesuguseid artiste ning
muusikat leidub seinast seina, aga see kõik on säti-

„Kui mõtlen tagasi oma Positivuse kogemusele, oli
see küll üürike, ent täielikult positiivne. Startisin
Tallinnast kell 9 hommikul, olles ise 38-kraadise
kehatemperatuuriga deliiriumis,
jooksin soundcheck’ist kümme
Fo
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minutit enne kontserdi
algust autosse meiki
tegema, andsin seni
suurima publiku hulga
ning energiaga enda
parima live’i ning
lõpetasin kell 17, et
jõuda Pärnusse järgmisele keikale. Ilm
oli väga soe, kuulajad
elasid kaasa ning üldse
ei tahtnud ei lavalt ega
festivalilt lahkuda.
Aastal 2017 oli mul väga palju
esinemisi ning ringisõitmist, mistõttu oli kahjuks
võimatu aega maha võtta, et mõnel muusikafestivalil
lõpuks natuke puhata. Positivus oli kindlasti üks
nendest, kuhu oleks võinud jäädagi. Metsaalune,
värske õhk ja mitu päeva täis kõiksugust muusikat
kõlab täpselt nagu minu tassike teed. Tänavu pean
endale selle aja kindlasti tekitama ja minema Mura
Masat ning Sigmat kuulama.”
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KALANA SAUND

26.–29. juuli

Millal:
Kus: Sõru sadam, Hiiumaa
Kes: Jimmy Winkles, Lone, Dasychira, Kisling,
MD James, Jacob Samuel, Tapes, Ajukaja ja Nikolajev,
Cubus Larvik, Lootus, Regret jt.
Vaata lisaks: facebook.com/KalanaSaund
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12.–15. juuli

Millal:
Kus: Illiku laid, Orissaare, Saaremaa
Kes: Piidivabrik, Must Mesi, Lekker, Haigla Pidu,
Sünk, Zenni ja Tagasi, Tallinn Express, Manatargaq,
Still Out, Öömaja, Tiks, Tjuun In jt.
Vaata lisaks: facebook.com/iLandSound

Sü

20.–22. juuli

Millal:
Kus: Salacgrīva, Läti
Kes: Nick Cave & The Bad Seeds, The Prodigy,
Tove Lo, Mura Masa, Years & Years, Lauv, Ivan
Dorn jt.
Vaata lisaks: positivusfestival.com/en

„Minu südame võitis
Viljandi folk kohe
ning ka aastaid hiljem
on see minu jaoks
endiselt üks aasta
tähtsaimaid sündmusi.
Kahekümne kuuendat
korda saavad pärimusmuusika nautlejad kokku
maalilistes Viljandi lossimägedes,
et avastada ja taasavastada parimat folkmuusikat
Eestist ja mujalt. Viljandi Pärimusmuusika Festival
on midagi palju enamat kui lihtsalt muusikafestival
ja paljude jaoks ongi melu ilmselt tähtsam kui kõik
muu. Tänu oskuslikule korraldustööle on loodud
suvesündmus, mida saavad turvaliselt nautida igas
vanuses külastajad. Viljandlasena tunnetan folki ehk
veidi teistmoodi kui väljastpoolt tulijad. Siin elades
olen harjunud vaiksete tänavate ja tuttavate nägudega. Juulikuu viimane nädal toob aga siginat-saginat
täis linnapildi ja hoopis teistmoodi energia, mis jätab
Viljandi augusti alguses väsinu ja õnnelikuna kogetu
üle mõtteid mõlgutama. Mina olen valinud teadlikult
folgi nautimise vabatahtlikuna ning töid, mida niivõrd suure festivali toimimise tagamiseks teha saab,
olen saanud proovida seinast seina. Kuidagi hea ja
eriline tunne on olla osake sellest kooslusest, kes
loob maagiat, mida me kõik seal sel aastal Sajaga!
kogeda saame.”
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Jaanika Elgula, folgi
vabatahtlik
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sõbralikkus on ka üks punkt, mille korraldajad isegi
promotekstides välja toovad. Kontakt artistidega
on kontsertidel intiimsem kui muidu, pole suuri
kokkupandavaid lavasid, vaid astutakse üles näiteks
paadisillal või väikese laulukaare all. Ka muusiku
seisukohalt on selline looduslähedane esinemispaik
hoopis vähem „päris kontsert”, mis tähendab, et
artistid on avatumad. Vähemalt eelmistel aastatel
astus enamik bände üles akustiliste kavadega, mida
nii tihti ei kuule. Soovitan Võnget inimestele, kes
ei otsi suuri rahvahulki, aga tahaksid samas värskes
õhus head muusikat nautida. See pole festival hommikuni DJ saatel pidutsejatele, vaid rohkem päevasel
ajal maas pikutajatele. „Festival” ongi selle ürituse
kohta võib-olla vale termin, pigem on tegu piletiga
olenguga looduskaunis kohas. Ma väga loodan, et
korraldajad suudavad ürituse kasvades seda koduõuemeeleolu säilitada.”
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Mägede Hääl, 2017. Foto: Aleksander Kelpman

Johanna Tenso, DJ
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MOONLAND

3.–5. august

Millal:
Kus: Rummu karjäär, Harjumaa
Kes: Boris, Ron Morelli, Legowelt, Underground
Resistance, Juho Kusti, Regis, DVS1, Daniel Avery,
Lipelis, Octo Octa jt.
Vaata lisaks: moonlandfestival.ee
Tanel Mütt, DJ ja promootor
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„Kui 2017. aasta suvel tõsiselt miinusesse jäänud
ning laiahaardeliste takistustega võidelnud Into
The Valley teatas oma tulevaste
plaanide edasilükkamisest, ei
osanud mina ega ka paljud
kohalikud eeldada,
et Rummus võiks
toimuda uus rahvusvahelise väärtusega
festival. Kuigi seda
on võrreldud sisuliselt eelmisel aastal
toimunud Into The
Valleyga, seab Moonland konkreetse fookuse
just techno-muusikale ning
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„Intsikurmu festival võlus mind juba esimesel
kohtumisel. Mäletan, kui Sibyl Vane’iga seal 2014.
aastal lavale astusime. Mõnusalt väike, aga piisavalt
suur. Erinevalt lõunanaabrite Positivusest veel mitte
liiga suureks ja turundusmaiguliseks paisunud. Hea
festivali teeb eriliseks see, kui sellel on ainuomane
ja äratuntav energeetika. Intsikurmul on see olemas
ja selgelt tajutav. Tegemist on hubase, ilusa ja natuke
ka ebamaise sündmusega, kuhu tulevad need, kes
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Helena Randlaht, muusik
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„Suvi tuleb magus… Vähemalt nii võib ennustada
viimase aja soojade ilmade ning eesootava festivali
Sweet Spot põhjal. Just siis, kui arvad, et Eestis on
piisavalt üritusi ja tahaks igal nädalavahetusel justkui
linnast välja sõita, et järgmisele sündmusele jõuda,
üllatatakse linnafestivali korraldamisega Kultuurikatla

3.–4. august

Millal:
Kus: Intsikurmu metsapark, Põlvamaa
Kes: Big Freedia, Bucharest, Mörk, Ghostpoet,
Oligarkh, Suff Daddy & The Lunchbirds, Conner
Youngblood, Audience Killers, Lexsoul Dancemachine, reket, Maarja Nuut & HH, Pia Fraus jt.
Vaata lisaks: intsikurmu.com
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Britt Randma, muusikaentusiast
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27.–28. juuli

Millal:
Kus: Kultuurikatla park
Kes: Jeff Mills, Soichi Terada, Róisín Murphy,
Gilles Peterson, Mew, José González, Little Dragon,
Honey Dijon, 5’nizza, nublu, Bullion, CEM jt.
Vaata lisaks: sweetspot.ee
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SWEET SPOT

INTSIKURMU

oskavad seda hinnata. See
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t o:
mõjus justkui põgenemine
P
urbanistlikust reaalsusest ja inimesed
olid siiralt rõõmsad.
Selleaastastest artistidest ei tohiks maha
magada Ghostpoetit, Pia Frausi
ega Maarja Nuuti.
Lisaks muusikale saab
Intsikurmul nautida
looduses viibimist ja
toredate inimeste seltskonda;
värskendada end tervisliku joogiga
või ampsata vegeburgerit. Kui argipäev möödub
enamjaolt linnamelus ja kontoris, siis vaimses plaanis
oleks mõistlik Põlva metsade ja Lõuna-Eesti kaunite
kuplite vahele kindlasti uitama minna. Kogeda head
muusikat ja lummavat õhustikku. Äkki isegi leida
võimalus jääda Lõuna-Eestisse natukene kauemaks
kui festivali ajaks. Kindlasti tuleks juua piisavalt vett
ja kaitsta end päikese eest!”
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Ke

Ke

„Eelmisel suvel käisin kokku viiel festivalil ja nelja puhul
neist oli vaja pärast lõppu veel nädalat väljapuhkamiseks. Kalana Saund oli erand. See on festival, mis
ongi samal ajal puhkus. Kokku tuleb terve Tallinna
underground-skeene, et heita endalt linna ahelad ja
kadakate vahel parima muusikaselektsiooni saatel
täiega lõdvaks lasta. Valikus on midagi igale maitsele,
saab Haigla Peol öö läbi põrandale (liivale?) kuuma
anda, heinapallidel lebades tundide
viisi ambient’i ja merekohina
Fo
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segu kuulata või üldse
melust eemal metsa ja
mereäärt avastada.
Kõige toredam on
seal festivalipinge
puudumine – ei
pea jooksma ühe
lava juurest teiseni
ja üritama linnukest
kirja saada, et nüüd on
see või teine nähtud. Pigem oledki justkui suurel
väljasõidul ja sõbra Hiiumaa
suvilas mängib hunnik megaartiste.
Kulgemine on väga mõnus, vaarud näiteks varahommikul läbi metsa kämparisse tagasi, aga avastad
kogemata järjekordse kamba sõpru, kellega hommik
ilusti lõunasse veeretada, veini juua, ujuda, tähtsatest asjadest rääkida, lihtsalt elu ja suve nautida.
Seetõttu on Kalana Saund esimene suvefestival,
millele oma kalendris ruumi teen.”

alal. Võiks eeldada, et olemuselt on tegu millegi
sarnasega nagu meie põhjanaabrite Flow, mis on
tekitanud minus (ja ilmselt paljudes teistes) väga
soojad tunded. Suurepärane lineup, mõnus vibe
ning muud lisaväärtused, mida festivalikülastajatele pakutakse. Kuna Sweet Spot
toimub esimest korda, siis
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usun, et paljud muusikasõbrad ootavad seda
sama suure elevusega
kui mina. Esinejate nimekirjast võib leida
poppi, elektroonikat,
indie’t ja rokki, nii
et muusikat igale
maitsele. Minu jaoks
on kõige põnevamad
artistid Róisín Murphy
ja Little Dragon, kelle Eestisse tagasitulekut olen juba
pikalt oodanud – neil kontsertidel
näeb mind kindlasti lava ees kahele eriti ägedale ja
andekale naisterahvale ekstravagantses kostüümis
kaasa elamas. Lisaks välisartistidele on esindatud
suur hulk eesti muusikamaastiku kõige kuumemaid
nimesid, kelle saab ühekorraga ära näha. Kes Tallinn
Music Weekile ei jõudnud, sellel on võimalik kuulda
lugusid näiteks Ewert & The Two Dragonsi tulevalt
albumilt. On, mida oodata. Sweet Spotil näeme!”

jätkub >
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Intsikurmu, 2016. Foto: Anna Kõuhkna

ramm „Sustainable Flow” on võti nende Helsingi pidustuste edukaks ja säästlikuks nautimiseks. Soomlased ei hooli ainult keskkonnast, vaid ka sellest, et
kultuurikangelastel oleks võimalik hoida maailma
parandades mõõdukat tarbimistempot, et mälestus
festarist alkoholi pärast auklik ei oleks ning artistid
ennastunustava söömise tõttu nägemata ei jääks.”

selle erinevatele tahkudele, sealhulgas rütmikama
poole nimedele, nagu Nima Gorji, Dana Ruh ja
Christopher Ledger, kuid ka tumedama ja hüpnootilisema tahu esindajatele, nagu DVS1, Regis ja Sleeparchive. Lisaks ei ole puudust viimase aasta kõige
populaarsemaks nähtuseks kujunenud elektroartistidest, kellest on kohal näiteks I-F ja Legowelt.
Festivali kõige tähtsama nimena võib tõsta esile
Underground Resistance’i, kes panevad üritusele
punkti neljatunnise live-esinemisega. Praeguseks on
välja kuulutatud pea kuuskümmend esinejat, kellest
viiendiku moodustavad kohalikud. Senine lineup ning
erakordne lähenemine visuaalsele kujundusele ei
jäta kvaliteetse tantsumuusika austajatele põhjust
üritusel mitte osaleda.”

WEEKEND FESTIVAL

16.–18. august

Millal:
Kus: Pärnu rand
Kes: Afrojack, Post Malone, Axwell & Ingrosso,
The Prodigy, Alan Walker, Kygo, R3hab, A Boogie
Wit Da Hoodie jt.
Vaata lisaks: weekendbaltic.com

VIRU FOLK

10.–12. august

Millal:
Kus: Käsmu, Lääne-Virumaa
Kes: Svjata Vatra, Metsatöll, Kukerpillid, Justament,
Sibul & Tuksam, Aapo Ilves, Kiriko, Folkmill jt.
Vaata lisaks: virufolk.ee

FLOW

Päevakoer, räppar

Helar Tappo, muusik

Millal: 10.–12. august
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Richard Pohjanheimo, DJ
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„Eelmisel aastal sai Weekend Festivalil käidud küll,
kuigi vilksamisi, nii et üks silm juba kinni. Weekend
Festival Baltic on selle regiooni suurim tantsumuusikafestar, nagu korraldajad seda ise kutsuvad. Siin on
tähtis just sõna „tantsumuusika”. Kui tuli teatavaks
uudis, et ka meie seda oma bändiga väisame, vallandus internetis suuremat sorti shitstorm stiilis „ärge
nussige meie festivalidega, ah?!”. Eks igal muusikažanril on oma truuheedid, I get it, aga ole meheks/
naiseks ja kiika vahel oma ninaesisest kaugemale.
Tantsumuusika on midagi enamat kui lihtne vaibakloppimine, eksole.
Festivalist endast. Raha on ürri alla pandud mehelikult. B-lavani jõudes arvasin, et olengi lõpubossi
juures, aga ei, pealava tõmbas korraks karvad püsti küll. Fakin
Fo
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hell, Metallical ega Queenil
polnud ka nii uhket venüüd. Mitte et võrdleks
festarit ühe bändiga,
aga Weekendil on
enamasti laval ju
ainult DJ. See, kui
suured kulud üritusel
katta on, kajastub
ka lineup’is. Maailma
ühed enim nõutud DJd
Afrojack ja Ketta Taavi on
platsis, lisaks veel Post Malone, 5MIINUST, The Prodigy jpt.
Kellele see festival siis mõeldud on? Sulle, mulle,
meile. Kui sa just enda kindlast žanrist kümne küünega kinni ei hoia, on seal avastamist palju. Pärnu
rannas võiks ju korra aastas ära käia küll – miks
mitte sättida see käik 16.–18. augusti kanti.”
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„Viru Folk on juba üheteistkümnendat korda toimuv
põhjamaise muusika festival. Igal aastal on üritus pühendatud kindlale maale ning lisaks
kodustele nägudele on platsis
Fo
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hulganisti väljavalitud riigi
esinejaid. Ürituse puhul
on tegemist koguperefestivaliga – tegevust
jagub igas vanuses
inimestele ning
muusikaline pilt on
samuti rikkalik.
Viru Folgi toimumispaigas Käsmus
võib tunda omamoodi
sünergiat. See on armas
mereäärne kaluriküla, kus
äraeksimisvõimalus on minimaalne.
Lähedal asub mitu mõnusat ujumiskohta, kus end
kuumal suvepäeval jahutada. Käsmu viib eemale
argipäevast ja pakub võimalust nautida hetke.
Esimest korda külastasin Viru Folki 2017. aastal.
Sellega seoses meenuvad soe suveilm, mõnus seltskond, kaasahaarav melu ja üllatuslik paduvihm. Tol
korral oli fookuses Soome 100. juubel ehk kohale
olid toodud põhjanaabrite värvikaimad artistid.
Mäletan, kuidas ühel õhtul esines pealaval Finntroll
ja sadas meeletut vihma, aga see ei peatanud kedagi,
vaid võimendas kogu tantsu ja tralli.
2018. aasta Viru Folk on pühendatud meie armsale
Eestile ning sellesse panustavad näiteks Svjata Vatra,
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Kus: Suvilahti, Helsingi
Kes: Kendrick Lamar, Patti Smith, Moodymann,
D.A.F., Grizzly Bear, The Egyptian Lover, Kamasi
Washington, Yaeji, St. Vincent, Helena Hauff,
Lauryn Hill jt.
Vaata lisaks: flowfestival.com

„Flow on tõusnud aastate jooksul tänu oma programmile ja ruumilahendustele maailma kontekstis
üheks hinnatuimaks festivaliks ning on suutnud säilitada eeskujulikult krõbedale piletihinnale lisaks ka aktuaalset kultuuriprogrammi.
Kindlasti pole Flow
üks nendest festivalidest, kus sõbraga
longerot lahjendades
pool päeva põõsa
all istuda. Osaliselt
juba seetõttu, et
kõige odavam jook
maksab 8–9 eurot,
ning teisalt põhjusel, et
hästi kureeritud programm
pakub uudishimulikule külastajale konstantselt midagi vaatamiseks või kuulamiseks.
Olgu selleks siis kunstinäitused, filmid või artistid.
Isiklikust kogemusest võin öelda, et festivali prog-

Naised Köögis, Metsatöll, Justament, Aapo Ilves,
Mandotrio ja paljud teised.”
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TAGASI TUHAMÄGEDE LINNA
Kui su kodukoht on olnud aastaid omamoodi haldusüksuste persona non grata, tuleb võtta kätte ja
tõestada vastupidist. Selle on teinud enda südameasjaks režissöör ning festivali Mägede Hääl üks
korraldaja Ivar Murd. Rääkisime väärarusaamade ümberlükkamisest, Ida-Virumaa parimatest
paladest ning tema teisest kirest ehk dokfilmist.
Intervjuu Ivar Murdiga. Küsis Mariliis Mõttus, pildistas Aleksander Kelpman

Veebruaris autasustati Kohtla-Nõmmel asuvas Eesti
Kaevandusmuuseumis ellu kutsutud festivali Mägede
Hääl Ida-Virumaa aasta tegija tiitliga. Möödunud suvel esimest korda aset leidnud sündmus oli märkimisväärne, kuna niivõrd suurt underground-üritust polnud
idas varem toimunud. Lisaks tõi see omavahel kokku muu kandi rahva ja kohalikud, kes samuti Mägede
Hääle toimimisse panustasid. Selleks et selgitada välja
põhjus, miks taoline üritus Ida-Virumaal üldse kanda
kinnitas, tuleb vaadata Kohtla-Järvelt pärit Ivar Murdi poole, kelle peas festivaliidee idanema hakkaski.
Käed löödi sama kandi härra Raul Saaremetsaga
ning juuli keskel olidki rahvast täis rongid teel festivali poole, et saada osa mitmekesistest muusikalistest
etteastetest, vaadata filme või panna kaitsekiivrid
pähe ning kaevurite kombel kaevandusmuuseumi
avastada. Heites pilgu ka Ivari töös olevatele ning varasematele projektidele, kus on rivis dokfilm Kohtla-Järvest, USA ekstsentrilisest muusikust SUPERSTAR
& STARist ning Uku Kuudist, tundus õige aeg tema
tegemiste kohta rohkem aru pärida.
Sa oled öelnud, et Kohtla-Järve on kõige huvitavam koht Eestimaal. Kui jätta kõrvale fakt, et
oled ise seal sündinud, siis miks sa nii arvad?
Kõige huvitavam osa mingist loost, paigast või teemast
on tihti just see, mida esimene instinkt peab millekski, mille poole ei peaks vaatama või kuhu ei tasuks
minna. Ära torgi! Kohtla-Järvelt leiab kahe kultuuri
ainulaadse kohtumise. Sealne linnapilt on täiesti omamoodi. See, kuidas seal asjadele peale vaadatakse,
on täiesti omamoodi. Välja pakutud vastused murepunktidele, nagu integratsioon, kihistumine jne, ei
pruugi seal alati õiged olla, aga see koht ei meenuta
justkui ühtki teist.
Kas oled kogu aeg niimoodi arvanud või oled sellest alles viimasel ajal aru saanud?
Ikka pigem viimasel ajal. Ma arvan, et paljud idavirumaalased mõnes mõttes häbenevad oma päritolu noorena. Öeldakse, et oled narkomaanide linnast. Aga
sellest peab ise aru saama, et koht on tegelikult kihvt!
Sa oled kodukohta palju oma praeguste tegemistega sidunud. Sügisel linastus Kohtla-Järvest rääkiv dokumentaalfilm „Tuhamäed” ning korraldad
teist aastat järjest festivali Mägede Hääl. Kuidas
see idee sündis?
Kui me Kohtla-Järvel Margus Õunapuu produtseeritud „Tuhamägesid” filmisime, olime operaator Madis
Luigega seal kuude kaupa kahekesi n-ö filmiinkubaatoris. Dokfilmi tegemine sisaldabki pahatihti lihtsalt
ootamist. Seal ei saanud kuidagi aega veeta, aga vaatasin, et kõik on justkui võimalik – otseselt mingeid
piiranguid ette ei panda, et kuskil ei tohi hängida. Oli
ruumi mõelda ja ideedel lennata lasta. Siis see mõte
laagerdus ja sain tänu SUPERSTARi projektile tuttavaks Raul Saaremetsaga. Käisin välja, et kuule, sa ka
Kohtla-Järve poiss, ja nii see alguse sai.
Kas kohalikud võtsid Mägede Hääle avasüli vastu?
Kui palju sa näiteks omavalitsust pidid veenma?
Ida-Virumaa on koht, kus tunneb, et inimesed on tänulikud, kui seal midagi toimub. Alati pole rahaline

motivatsioon põhjus, miks midagi teha.
Seal on tore ning vajadus ja nõudlus
on täitsa olemas. Kui filmisime KohtlaNõmmel kunagi Holy Motorsile videot,
tellisid kultuurikeskuse inimesed meile
omal käel seljankat. Muidu peab lubasid
taga ajama ja kõik näevad tüdinud välja,
aga neil on põnev. Tallinnas seda enam
ei ole.
Küll võib olla, et mitmed lahendused,
mida on proovitud Ida-Virumaal ellu viia
kas siis integratsiooni või arengu vallas,
on lihtsalt läbi kukkunud, ja ma arvan, et
see on tekitanud teatud pessimismi, et
sellest kohast ei saagi kunagi asja. Aga
saab küll, kui julgelt ette võtta. Publik on
olemas ja inimesi huvitab. Nad on nõus
meiega koos nädalavahetuseti tööd tegema, et festival toimiks. Mõistetakse,
et see on lahe. Kasvatab tuntust ja toob
rahvast kohale. Üks samm viib teiseni ja
sellele võib järgneda reaalne areng. Me ei määri ju
kellelegi mingisugust umbluud pähe.
Eelmisel aastal lõid ka kohalikud natuke korralduses kaasa ja tänavu kaasate neid jälle. Kas kõik
jäid lõppude lõpuks rahule?
Mulle meeldivad üritused ja peod ning olen proovinud alati kõiki tegemisi, millele olen käpa külge pannud, niimoodi ellu viia, et pole žanri- või kultuuripiire, vaid on mõnes mõttes nagu rahvapidu. (Hakkab
naerma) Hipsterid, kohalikud ja teised segamini. See
aitab murda Eestis tekkinud eelarvamusi, nagu see, et
Tallinnas on ainult rahvas, keda absoluutselt ei huvita,
mis Ida-Virumaal toimub, või, vastupidi, et Ida-Virumaal on kõik narkomaanid ja Putini-meelsed. Päriselt
ei ole olukord üldse nii hull, aga seda aitab mõista
reaalne võimalus nende inimestega kokku puutuda.
Siis saab aru, et tegelikult oleme kõik osa samast pundist, ja need väärarusaamad kaovad. Parim viis midagi
kokku lappida on leida ühiseid lahendusi ja anda seal
elavatele inimestele teada, et nad on lahedad; et me
väärtustame seda, et selline koht eksisteerib. See ei
ole tegelikult midagi suurt – kas või mõni väljaütlemine või ridade vahel teadaandmine. Muutus, mida hoiakutes
näha võib, tuleb kiiresti. Mul on
tekkinud seoses Ida-Virumaaga
tunne, et see on saanud cool’iks.
Sellega, millele otsustad oma
aega pühendada, on võimalik
palju asjade käiku mõjutada, ja
ma arvan, et positiivses suunas.

sinna kutsub. Kõik ei saa ühel hetkel otsustada, et kolime maale elama. Selleks peab põhjus olema.
Teil on päris palju artiste ka Venemaalt. Kuidas
te nad leidsite?
Proovime kutsuda esinema hästi palju kohalikke artiste ja bände, mis koosnevad eestivenelastest, et pakkuda platvormi uue publikuni jõudmiseks ja integratsiooniks. Meid toetab Integratsiooni Sihtasutus ja
neil on selge nägemus, et kui paned inimesed samasse ruumi, siis lükkad väärarusaamad ümber ja seda
on tugevalt tunda. Positiivne mõju tuleb väga kiiresti.
Kui on väärt asi, juhtub see iseenesest. Pead lihtsalt
selleks võimalusi avama.
Sel aastal teete te külastajatele ka väljasõite erinevatesse Ida-Virumaa paikadesse.
Eelmisel aastal me seda ei teinud, aga inimesed käisid
ise. Enamik külastajaid oli väljastpoolt Ida-Virumaad,
kuid oli ka neid, kes on sealt pärit, aga ära kolinud. Sel
aastal ongi meie eesmärk, et festivalile oleks võimalik
tulla ilma autota ja jõuda ka ilma selleta kõige kihvtini. Praegu teeme koostööd Sillamäe linnaga, kus on

Kõige huvitavam osa mingist loost, paigast või teemast on
tihti just see, mida esimene instinkt peab millekski, mille
poole ei peaks vaatama või kuhu ei tasuks minna.

Mida sa muidu ka ajakirjandusest läbi jooksnud kriitikast maale ronivate
hipsterite kohta arvad?
Ma arvan, et kõige lihtsam on kritiseerida, ja see on
saanud Eestis justkui diskussiooni tüüpiliseks osaks.
Vastasargument pannakse vankri ette ja hakatakse
piitsutama. Aga kui on soov midagi teisiti näha, siis tuleb kätte võtta ja ära teha. Alternatiiv on mitte teha,
aga kuidas siis inimesed maale lähevad? Nad peavadki
minema heast tahtest, aga vaja on midagi, mis neid

võimalik vaadata installatsiooni ja käia kultuurimajas.
Teha pilti suure maaliga Stalinist. Osta pits viina või
tass teed koos barankaga. Sillamäe linn käis välja
mõtte teha Mere puiesteele välikohvik, mis selleks
ajaks avatakse. Need on ägedad lahendused. See oli
ühtlasi peamine põhjus, miks tahtsin käed külge panna. Need arendused ja uued teemad tulevad nii või
naa, aga need võiksid saada teoks nii, et need on hästi tehtud; et ei oleks kokku lahmitud tüüplahendusi,
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vaid et Ida-Viru areng oleks Ida-Viru nägu. Just sellele
proovime kaasa aidata.
Sul on suvel ka Narvaga mingi plaan…
Tahame korraldada Narvas augustis ühe üllatuse, aga
seda me veel päris täpselt välja ei kuuluta.
Midagi samalaadset nagu Mägede Hääl?
Ei, ikka teistsugust. Midagi, mis ei ole nii bändimuusikakeskne.
Kui rääkida su enda Ida-Virumaa kogemusest, siis
mis on su sealsed lemmikkohad?
Mulle meeldib käia Peipsi ääres ja aiamaal. Mägedel
turnimas ning mahajäetud tööstuskantides luusimas.
Avastamist on tohutult. Kui jalutada sellises kohas nagu
Viivikonna, siis seal on üks metsa vahele jooksev tee,

moodi karakterid. Praegu oled sa muu hulgas tegemas filmi USA muusikust SUPERSTAR & STARist
ehk Neville Lawrence’ist. Kuidas sellega läheb?
Neville on nüüd oma teisel maailmaturneel, mis katab
taas ainult Euroopat (naerab). Kui me esimesel korral
panime tohutult õla alla, et asi maast lahti saaks, siis
seekord on tuuri korraldanud agent ja see toimib ise.
Filmi kallal töötame edasi. Käisin temaga koos Lissabonis ja sealt tulime Eestisse. Ma ei anna alla, sest teema
on seda väärt ja karakter on nii hea. Kõigile meeldib
võrrelda neid muusikafilme „Searching for Sugar Maniga”, aga see ei ole sama. Tegemist on underground’iga.
Aga Neville saab nüüd täitsa ise hakkama. Ta käis just
Red Bulli festivalil New Yorgis, kus ta esines koos selliste artistidega nagu John Maus ja Tommy Wright III.
Ma suhtlen temaga. See on nii lootustandev ja teeb
südame soojaks, kuidas need teemad arenevad ja
jalad alla saavad. Kui me
SUPERSTARiga tegelema
hakkasime, oli ta väga radikaalsete konservatiivsete
vaadetega, aga esimese tuuri
tagajärjel on ta pöördunud radikaalse liberaalsuse poole (naerab). Ta on
omamoodi ekstremist. Aga
väike käest kinni hoidmine,
lavale lükkamine ja tunnustamine muudab tohutult inimese maailmapilti. Tal oli
suur homoviha, aga ta nägi pärast paaris geiklubis
esinemist, et meil kellelgi polnud sellega probleeme,
ja me kõik oleme ju normaalsed inimesed. Nüüd ta
toetab geiõiguseid. Väikesed sammud.

Parim viis midagi kokku lappida on leida ühiseid
lahendusi ja anda seal elavatele inimestele teada, et
nad on lahedad.
mis viib täiesti sürreaalse künka otsa ehitatud puidust
majani, mis näeb välja nagu kanajalgadel tare vene muinasjutust. Kui ma mõtlen endale kui filmitegijale, siis
seal on nii palju asju, mis on visuaalselt ainulaadsed
ja inspireerivad. Otsisin ükskord sobivat paika reklaamile, mille tarbeks taheti filmida Eestis midagi, mis
näeks välja nagu Manchesteri tööstustänav. Kusagilt
mujalt seda ei leidnud, aga 30ndatel ehitatud kaevurite
paarismajad Kohtla-Järvel nägid välja nagu need õiged.
Arhitektuuriline pool ja loodus ise, need rannad, mis
on pankranniku ääres… Soovitan minna uudistama,
võtta auto ja liikuda tavapärasest rajast kõrvale.
Sa mainisid, et sulle kui filmitegijale on Ida-Virumaa väga inspireeriv. Kas oled leidnud sealt endale ka juba uut filmimaterjali?
Ida-Virumaa teema on olnud mul südamel juba pikalt,
väiksest saadik. Mõnes mõttes sain ma selle enda
jaoks läbi töötatud. Võib-olla sealt tuleb veel midagi,
aga ma ei oska ennustada. Praegu olen inspireeritud
muusikast ja muusikalugudest. Puutun selle maailmaga kokku ja see on tohutult põnev.
Su filmide keskmes on olnud alati värvikad ja oma-

Sul on valmimas ka film varalahkunud Uku Kuudist. Kuidas sa Ukuga tuttavaks said?
Ma leidsin ta muusika SoundCloudist täiesti juhuslikult
ja mul tekkis moment, et issand jumal, kas keegi teine
ei tea. Tegelikult teati väga hästi. Uku on olnud Eestis
väga tuntud inimene. Vaatasin, et tal ei ole ühtegi muusikavideot. Mõtlesin siis, et võiks talle midagi teha, ja
võtsin Ukuga ühendust. Ma ei teadnud, et ta on haige,
ja ei kuulnud temast alguses midagi. Ta ei olnud võimeline kirjutama, sest ALS oli juba nii kaugele jõudnud.
Ühel hetkel sai ta aga silmaklaviatuuri ja hakkasime
suhtlema. Siis sain tema loost natuke rohkem aimu –
ALSist, sellest, kes ta ema on… Jõudsin järelduseni,
et siin on dokumentaalfilmi ainestik olemas. See oli
umbes kaks aastat tagasi. Need projektid võtavad kõik
tohutult aega. Uurimistöö ja muu. Mul on väga hea
meel, et ma Ukuga tutvusin ja temaga nii palju suhelda
sain. Kui filmi suhtes hakkas roheline tuli süttima ja

alustasime idee arendamist, ütlesin talle eelmisel suvel,
et tahaksin temast filmi lõppu kaadrit Saaremaal, sest
muidu koosneb see ainult arhiivimaterjalist ja meie
taaslavastustest. Tegime selle teoks ja see oli ühtlasi
viimane kord, mil Uku õues käis. See on minu jaoks
väga südamelähedane projekt. Filmisime ka Los Angeleses ja suhtlesime selliste muusikutega nagu DâmFunk, Benedek ja Maria Minerva, kes rääkisid, mida
Uku muusika nende jaoks tähendanud on. Inspireeriv
on kuulda, kuidas kellegi jaoks on hiljem avastatud asjad, ja veel eestlase omad, kullafondiks saanud. Uku
muusika on mõjutanud väga paljusid inimesi, kes teevad midagi samalaadset. Kui palju see tähendab ja kui
palju ta on Eestit esindanud. Jaapani hipsteriskeenes
on see põhimõtteliselt ainus asi, mida Eestist teatakse,
niimoodi olen mina aru saanud ja sellise romantilise
pildi ma enda pähe jätan… Ta leidis oma nišipubliku ja
nende seas on tal suur väärtus. Kui räägime eesti bändidest, kes välismaal laineid löövad, siis Uku on seal
kindlasti eesotsas.
Miks su film peamiselt arhiivimaterjalidele toetub?
Kuna Uku töötas 90ndatel monteerijana ja oli aktiivne filmitööstuses, on 90ndate arhiivikogumik väga
põhjalik. Soovitan kõigil YouTube’i minna ja vaadata
Uku Kuudi „Digital Show’d”, mis on pooletunnine talk
show tüüpi saade, kus külalisteks on näiteks Nancy
Himma jt. See on väga omapärase karakteriga. Antud filmiga proovin rääkida lugu, kasutades Uku enda
käekirja, et see oleks tema nägu, ja keskenduda tema
muusikale, et see jõuaks veel laiema publikuni.
Kuidas Uku sellesse ise suhtus, et temast filmi
tehakse?
Tal oli väga hea meel. Ka selle üle, et Rain (Tolk –
M.M.) teda mängima hakkab. Mõnes mõttes on see
huvitavam pool just 90ndates, sest Eesti on nii väike ja
kõik on kõigiga kokku puutunud. 90ndate värk ja see,
kuidas ta muusikust ärimeheks sai, on ka omamoodi
huvitav. See peegeldab laiemalt ühiskonna arengut.
Seal ei ole midagi häbiväärset, sest muusikuna Eestis
ära elada on siiamaani raske. Peab igasuguste vahenditega leiva lauale saama.
Mis on sinu arvates ühele dokumentaalfilmile hea
vundament?
Dokumentaalfilmil on hea omadus, et see ei saa olla
remake. Sa oled sunnitud oma silmi lahti hoidma ja
saama hakkama sellega, mis sulle ette antakse. Sellised piirid võivad olla väga vabastavad. Tõmmake
oma paralleelid Ida-Virumaaga ise… Lahendused ei
ole minevikus.
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Teadupoolest loevad moodsad inimesed järjest vähem
raamatuid. Mõistagi seetõttu, et me ei ole enam piisavalt
esoteerilised ega tea, missuguseid teoseid just meie tähemärk kogu sellest trükisõna virvarrist lugema peaks. Aga
nagu ikka, kus häda kõige suurem, seal abi Müürilehest.
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Koostas ja ennustas Müürilehe erakorraline esoteerikatoimetus, illustreeris Kyoshi Stelzner
Selleks et rehabiliteerida veidigi tähetarkade praegust niruvõitu mainet, on Müürilehe erakorraline esoteerikatoimetus taas
kokku tulnud, esoteerilise atribuutika laiali
laotanud ja valmis lugejale väärilist suvelugemist ennustama. Kuna inimkond jaguneb
kaheldamatult kaheteistkümneks, jaotub
kaheteistkümne vahel ka õige ja asjakohane lektüür.

Milliseid kirjatähti soovitavad lähemalt
vaadelda taevatähed just sinu kordumatule
isikule? Mis teostest tasub kindlasti hoiduda
sinu päikesemärgil? Missuguseid raamatuid
aga suvel kallimale ja lastele nutitelefonide
ning iPadide asemel märkamatult kätte sokutada? Neile, kes juhtnööridest võimalikult
täpselt kinni peavad, on universumil varuks
veel palju häid raamatuid!

Kyoshi Stelzner on Saksamaal sündinud,
kuid Tallinnas resideeriv illustraator, kes
õpib praegu EKAs graafikat. Töötab eri
meediumidega, saanud laialt mõjutusi Saksa
ja Jaapani 60ndatest ning teinud muuhulgas
kaastöid väljaannetele Slanted Magazine,
Die Zeit ja King Kong Magazine.

R

(21. aprill – 21. mai)
Kannatlikkuse, jonnakuse ja kangekaelsuse kehastusele
Sõnnile ei ole universumi kaardipakil seekord häid uudiseid (siin: pikki keerulisi tekste) ette näha. Balzac ja
Tammsaare on läbi töötatud, Shakespeare’i kogutud
teosed, „Ilias” ja „Kalevipoeg” raudse järjekindlusega
seljataha jäetud, nüüd on aeg väikevormideks! Kõigepealt Loomingu Raamatukogu „meestekogu” ehk
„Kuusteist Eesti kirja” (Perioodika, 2018), sealt
siis jutt või paar. Erinevate autorite vaheldumine ajab
seejuures Sõnni tõenäoliselt täiesti segadusse. Rein
Veidemanni „akadeemiline pöördumine” Eestile, siis
Paavo Matsini oodatavalt vigurdav-mängulustlik „Ülemaailmsele Kohvikunagide Arbitraaž-Kohtule” jne.
Seejärel, ehk nii juuli alguses, on Sõnnile ette nähtud
paar poeetilist loodusesseekest Kathleen Jamie raamatust „Leiud” (Varrak, 2018, tlk Maarja Pärtna),
paralleelselt paar teksti Villem Valme hämaraegsest
luulekogust „Öömüük aknast” (Kirimiri, 2018), siis
jälle keegi 16 eesti mehest, miks mitte Peeter Sauter
kirjutamas erinevatele daamidele jne.
Ideaalne oleks muidugi see, kui meie tubli Sõnn ühtegi neist raamatutest lõpuni ei loeks, vaid võtakski
jaokaupa ja heidaks poolikud teosed muretult kõrvale – sellistele vapratele ja meelekindlatele isenditele
on ette näha suurt tulevikku. Kuna Sõnn sellega aga
kõige tõenäolisemalt hakkama ei saa, piisab ka lihtsalt
programmilisest ebajärjepidevusest.
Tuntud Sõnne: Honoré de Balzac, Thomas
Pynchon, Orson Welles, aga ka Vladimir Iljitš Lenin,
Adolf Hitler ja Peeter Espak
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(21. märts – 20. aprill)
Paistab, et meie sodiaagisüsteemi ehk kõige enesekindlamale ja ülbemale tähemärgile näevad planeedid,
tarokaardid ja kristallkuulid sel suvel ette raamatut,
mille kohta Jüri Lipping on öelnud, et see „mõjub […]
väikekodanliku maailma aknasse heidetud telliskivina.
Või kohtusaali eeskotta sokutatud haisva tossupommina. Või ülikoolihoone fassaadile kritseldatud ropu
grafitina”. See Jäärale nõnda tähtedesse kirjutatud
teos on muidugi Gilles Deleuze’i ja Félix Guattari
„Anti-Oidipus. Kapitalism ja skisofreenia” (Tallinna
Ülikooli Kirjastus, 2017, tlk Mart Kangur).
Suviseks boonuseks soovitavad Müürilehe tähetargad aga ka suurejoonelist ja õigusega kõrgelt hinnatud
Vahur Afanasjevi romaani „Serafima ja Bogdan”
(Vemsa, 2017). Suurteos näitab meile Peipsi-poolseid
teemasid, mis muidu me kirjandusse naljalt ei jõua,
aga küllap ka seda, et seesama Peipsi-poolne on tegelikult üldinimlik. Seda raamatut lugedes liigub aeg
kiiresti nagu ka teose tegevustikus.
Tuntud Jäärasid: Contra, Aare Pilv, Marie Under,
Henry James, Tennessee Williams, aga ka Nikita
Hruštšov

(22. mai – 21. juuni)
Meie sodiaagi kõige ebastabiilsema ja pidetuma tüübi
Kaksiku jaoks on erinevalt Sõnnist ühe terve raamatu
otsast lõpuni läbilugemine äärmiselt keeruline ülesanne, ikka sirvivad nad siit ja sealt, aga on samal ajal
toimuvaga üllatavalt hästi kursis. Üks võimalus Kaksikute tähelepanu siiski kirjatähtede külge köita on vana
hea põneva ja eksootilise kombinatsioon, kusjuures
kahjuks ei tule siinkohal ka pakutava eklektilisus ehk
erinevate huvitavate lugude sisaldus. Nii soovitame
Kaksikutele sel suvel Ivo Juurvee koostatud raamatut „100 aastat luuret ja vastuluuret Eestis” (Post
Factum, 2018). Ainult sellest neile mõistagi ei piisa,
vaja on vähemalt kaht (tavaliselt muidugi rohkem)
teost korraga – mida erinevamat, seda parem.
Nii näitab planeetide seis neile „merkuurlastele”
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(22. juuni – 23. juuli)
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Hellahingelisele ja haprale Vähile ennustasid tarokaardid seegi kord sobilikku poeetilist lektüüri. Esiteks
muidugi Andra Teede armastusluulekogu „Pikad
mehed, pikad elud” (Jumalikud Ilmutused, 2018).
Muinasjutud Vähile ju meeldivad. Ja teiste juttude vahel on siin igatahes muinasjutte, luuletusi kodu mängimisest ja kodu leidmisest – see kõik peaks paiksele
ja vaiksele Vähile igal juhul meeltmööda olema. Niisamuti kui seegi, et peaaegu iga luuletuse lõpus algab
siin kevad.
Et aga asi liiga ühekülgselt muinasjutuliseks ei kisuks,
tasakaalustab universum Vähi selle suve kohustusliku
kirjanduse nimekirja Brigitta Davidjantsi „(Mitte
just) armastuslooga” (Varrak, 2017). Tegemist on
(mitte just?) noortekaga, mis viib meid aga (tagasi?)
lapsepõlve-Tallinnatesse nagu ka lapsepõlvearmastustesse, puberteediea piinadesse, segadusse ja pöörasusse. Ja võib-olla tuletab üle pika aja meelde, kui
meeldiv on õigupoolest olla täiskasvanu!
Tuntud Vähke: Kristiina Ehin, Leelo Tungal, Armin
Kõomägi, Jüri Kolk, Ernest Hemingway, Marcel
Proust, aga ka Barbara Cartland

I

(24. september – 23. oktoober)
Ehkki on väga raske leida Kaalusid, kes oma otsustusvõimetust tunnistaksid, on see teadupoolest fakt –
nad on otsustusvõimetud. Seetõttu võiks ehk mõni
Kaalude pidevate targutuste-tasakaalusööstude pahur
ohver otsustada, et on aeg mängida neile n-ö vingerpuss. Olgu öeldud, et see on äärmiselt lihtne ja
seisneb ainult neile valiku andmises. Sest
kui on miski, millega Kaalud hakkama
ei saa, on see millegi äraotsustamine. Skaala võiks olla võimalikult lai, aga kvaliteedis ei tasu
teha mööndusi, sest nõnda
oleks isegi Kaaludel liiga
lihtne välistamismeetodit
rakendada.
Pakume kõrgematele jõududele toetudes järgmist
valimit: Jan Kausi jutukogu „Enne kui unisusest
saab reegel” (Post Factum,
2018), Talvike Mändla debüütluulekogu „Kosmonaut”
(Värske Raamat, 2017), Thomas
Pynchoni monumentaalne romaan
„Raskusjõu vikerkaar” (Koolibri, 2017,
tlk Olavi Teppan) ning Thomas Luckmanni
ja Peter L. Bergeri teadmussotsioloogia teooria
klassika esindaja „Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus”
(Ilmamaa, 2018, tlk Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne
Schults). Neljast väärt teosest peaks mõneks ajaks
piisama. Heal juhul lausa poole suveni, sest Kaaludel
on mõistagi ka komme pidevalt ümber mõelda, poole
„Kosmonaudi” pealt ikkagi Pynchoni kasuks otsustada,
siis jälle vastupidi jne. Sest silmapiiri taga kummitab
neid alati FoMO.
Tuntud Kaalusid: Kai Aareleid, fs (Indrek Mesikepp),
Janar Ala, Rein Veidemann, aga ka Vladimir Putin

KA

mõistetavalt eksperimentaalpsühholoogi ja akadeemiku Jüri Alliku raamatu „Väldi igavaid inimesi ja
olukordi” (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017) pealkirjaga. Aga mitte muidugi ainult pealkirjaga, sest Allik on
terava ja humoorika sulega (mitte vaid akadeemiku
kohta, vaid ongi päriselt) ning raamat pole ainult suuniste kogum, vaid moodustab ühtlasi ka (mitte)memuaarid, joonistab toredaid portreid ning kõige muu
kõrval teeb kauni ja väärika kummarduse üleüldse
haridusele ja teadusele.
Kui akadeemiline maailm oma valguses ja varjus on
selgeks tehtud, pöördub Lõvi norra kirjaniku Karl
Ove Knausgårdi „Minu võitluse” 3. osa „Poisipõlvesaar” (Varrak, 2018, tlk Sigrid Tooming) poole, mille
eelmised osad on ta muidugi juba õhinal läbi töötanud (või kui veel mitte, ongi tal nüüd selleks suurepärane võimalus!) ja mille järgmiste köidete (mida on
kokku tervelt kuus) tõlkeid eesti keelde ta juba pikisilmi ootab. Seda eelkõige seetõttu, et kui üldse keegi
oskab mittemillegi või väga vähese kirjutada millekski,
on see „norra Proust” Knausgård, ja seda veel nõnda, et see mittemiski või väga vähene osutub lõpuks
eluliselt tähtsaks.
Tuntud Lõvisid: Mehis Heinsaar, Andrus Kivirähk,
Jelena Skulskaja, J. K. Rowling, Aldous Huxley, aga
ka Benito Mussolini ja Fidel Castro
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(24. oktoober – 22. november)

(24. august – 23. september)
Neitsite äärmuslik mõistuslikkus, korrapäraarmastus
ja analüütilisus ei ole teadagi alati tingimata hea. Vastupidi, see võib neile enestelegi, rääkimata teistest, paiguti tüütuks muutuda. Miks kõik peab olema nii mõõdetud ja lihvitud, miks peab nii vähe ruumi jääma lapselikule fantaasiale ja minnalaskmisele? Just seda ongi
universumi energiad seekord Neitsile kui kahe jalaga
maa külge aheldatud märgile meenutama tulnud!
Tähtedesse on suvelektüüriks kirjutatud Leelo Tungla „Seltsimees lapse” triloogia, mis on nüüd – pärast
samanimelise filmi valmimist – ühiste kaante (Tänapäev, 2018) vahel välja antud. Lugu on õigupoolest
muidugi kurb, väikese peategelase Leelo ema viiakse
Siberisse ja kõik see ongi tegelikult ootusest ja süüst
ja murest. Aga autor on osanud lapse vaatepunkti
ja süütust, uudishimu, hirme ja seiklusi nõnda kaunilt ning usutavalt edasi anda (või meenutada), et siin
ongi kaks paralleelset ja seejuures sama tugevat ja
väärtuslikku lugu: kurb ja helge; kasvamisest ja muretsemisest; lootusest ja hirmust; edasi- ja tagasitahtmisest jne. Just sellega (ja võimalike heldimus- või
kurvastuspisaratega) peabki sel suvel silmitsi seisma
meie tubli Neitsi!
Tuntud Neitseid: Kätlin Kaldmaa, Kadri Kõusaar,
Vahur Afanasjev, Kiwa, Tõnu Õnnepalu, Lev Tolstoi,
Stephen King, aga ka Mikk Pärnits

Skorpionile, kelle esindajad on teadupoolest raudkindlalt alati isekad, paranoilised, kättemaksuhimulised ja salvavad, on universum otsustanud jällegi
selleks suveks väikese vimka mängida. Nimelt tuleb
Skorpionil läbi töötada midagi väga kogukondlikku
(ehk mõneti a priori isetut) ja samas nunnut. Selleks
on Bianka Soe koostatud kogumik „Õhus on Kalamaja” (Õhk, 2018), kus asumi erinevad elanikud oma
vaatepunktist ja erialast või muidu meeleseisundist
lähtuvalt kodukoha jutuks võtavad.
Aga ka huvi elu ja surma küsimuste, religioonide ja
esoteerika vastu on ustavale ja kindlameelsele Skorpionile omane, nii on tarokaardid talle veidi halastanud ja midagi kohasematki soovitanud. Ette tasub
võtta Pille Õnnepalu päevikromaan „rääkimine
vaikimine nutmine: vabaduse seletamatu ilu”
(Henrik, 2017) ning mõelda päriselu ja väljamõeldise, olemise ja mitteolemise peale ning selle
üle, mida elamine endast õigupoolest
kujutab või võiks kujutada. Sarnastest teemadest, aga veidike teisel
moel räägib ka Katrin Väli
luulekogu „Sugulane” (Eesti Keele Sihtasutus, 2018),
mida samuti Skorpionile
järelemõtlemiseks soovitame.
Tuntud Skorpione: Viivi
Luik, Olev Remsu, Kazuo
Ishiguro, George Eliot,
Voltaire, aga muidugi ka
Jüri Mõis

SK
O

VÄ

õnneks veelgi kergemat teost, Madis Otsa eestisajapidulikku koomiksiraamatut „Pesakond. Sajaga.”
(Tänapäev, 2018), mille tegelaste jänese, siili, karu ja
teistega küllap juba varasemast kursis oleme. Hoopis teist masti tüübid Rebane ja Kukk (aga ka näiteks
Punamütsike, Saatan jt) ilmutavad end Kaksikutele
(ja loodetavasti kõigile teistelegi) Sławomir Mrożeki
pööraselt naljakas ja ootamatus raamatus „Valitud
teosed IV. Proosa 1975–1993” (Hendrik Lindepuu
Kirjastus, 2018, tlk Hendrik Lindepuu).
Tuntud Kaksikuid: Kaur Kender, Jaan Pehk, Juhan
Viiding, Arthur Conan Doyle, aga muidugi ka Igor
Mang ja Jordan B. Peterson
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(24. juuli – 23. august)
Kuninglikule Lõvile on universumi muude suurepäraste kingituste kõrval teadagi omane see, et ta ei
salli igavust (erinevalt muidugi kõigist teistest, kes sallivad), lausa selle määrani, et ta nõustub iseenesestjätkub >
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Seiklushimulisele Amburile on sel suvel kohaseks
lektüüriks just reisikirjandus, nimelt aasta reisiraamatuteks 2017 pärjatud Hendrik Relve „Kiviaja puudutus” (Varrak, 2017) ja Berit Renseri „Minu Indoneesia” (Petrone Print, 2017). Indoneesiast
räägivad nad ju õigupoolest mõlemad,
aga seda väga erineval moel, nõnda
õnnestub Amburil oma kurikuulsat teravat mõistust rakendada,
erinevate kirjelduste ja hoiakute rägastikust kõige õigem ja autentsem tõde välja joonistada ning seda siis
ka teistele põhjalike vaidluste käigus kuulutada!
Mõtlikumat-rahulikumat
vaadet lapsepõlve-, olmeja filosoofilisematele radadele pakub Amburile aga
Aare Pilve samuti (ja lausa
mitmekordselt) auhinnatud
luule- ja lühiproosakogu „Kui
vihm saab läbi. Mälestusi ühest
ajastust (2007–2015)” (Tuum, 2017),
kust saab lugeda muu hulgas selle kohta,
mis on „suusoojaks öeldud usutunnistus”, ja see on
igatahes väga valgustav-tuttav.
Tuntud Ambureid: Maarja Kangro, Doris Kareva,
Rein Raud, Mark Twain, John Milton, Gustav Suits,
aga ka näiteks Jossif Stalin

kelle loomuses on järjepidevalt, tasa ja targu oma sihi
poole rühkida.
Ruumis ja ränduri psühholoogias liikumisele lisaks
võiks muidu kindel maamärk Kaljukits aga võtta ette
ka retke ajas. Seejuures maise ja raske, seega antud
tähemärgile igati sobiva, võttes kätte läti kirjaniku Nora Ikstena äsja eesti keelde tõlgitud romaani
„Emapiim” (Hunt, 2018, tlk Ilze Talberga ja Contra).
Tuntud Kaljukitsi: Kivisildnik, Andrei Ivanov, Kajar
Pruul, Sofi Oksanen, August Kitzberg, Edgar Allan
Poe, aga ka Kim Jong-un (võib-olla)

VE
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(23. november – 21. detsember)

AJA
L
VA

(21. jaanuar – 19. veebruar)

KA

(22. detsember – 20. jaanuar)
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Eesmärgipärasele, tasakaalukale ja ambitsioonikale
Kaljukitsele soovitame ühe teise Kaljukitse, norra
ränduri ja maadeavastaja Erling Kagge raamatut
„Vaikus müraajastul” (Post Factum,
2018, tlk Sigrid Tooming), mida žanriliselt väga lihtne määratleda ei olegi.
Ühelt poolt justkui eneseabiraamat (aga mitte kuigi esoteeriline) neile, kes liiga tormakad ja lärmakad – või
neile, kes elavad säärases
kiires maailmas –, teisalt
nagu reisiraamat, aga mitte kohalejõudmisest, vaid
teelolemisest. Üks teine
maailmarändur Tiit Pruuli
on selle kohta öelnud, et see
on „raamat ränduri psühholoogiast”. Aga eesmärk on selge ja kindel: vaikus. Ja kui niisugused eesmärgid üldse on kellegi
jaoks saavutatavad, siis Kaljukitsele,

Vabadust hindavale unistajale, sodiaagi kuulsale nonkonformistile ja üllatajale on õigupoolest raske midagi soovitada. Üks on muidugi kindel, nimelt see, et
Veevalajat huvitavad ja köidavad alati inimesed. Neid
võime me kohata uudiskirjandusest näiteks fs-i luulekogus „Tätoveerimata inimene” (Eesti Keele Sihtasutus, 2018), seejuures pole tolerantseimale tähemärgile üldse tähtis, kas ta vastas olev isik juhtub olema tätoveeritud või tätoveerimata. Sellest nimetatud
raamat mõneti ehk ongi.
Teistmoodi inimesed (ja loomad) ning olukorrad ilmnevad Janar Ala raamatus „Oma rahva lood” (J. Ala,
2018), mis samuti sel suvel oma koha iga Veevalaja
lugemislaual peaks leidma, sest portreedest (ja dialoogidest), kas siis tegelikest või väljamõelduist, teos
ju koosnebki, aga Alale omaselt veidra kiiksuga huumoriga, mängides puändi ja selle puudumise konventsioonidega. Igaühele see raamat tõenäoliselt ei meeldi, Veevalajale aga usutavasti küll!
Tuntud Veevalajaid: Eda Ahi, Keiti Vilms, Hasso
Krull, Jan Kaus, A. H. Tammsaare, Lilli Promet,
Lewis Carroll, aga ka Boriss Jeltsin

KA

< eelneb

D
A
L

(20. veebruar – 20. märts)
Kõige tundlikuma natuuriga on meie päikesemärkidest teadagi Kalad. Alailma on neil n-ö silmad peos –
kui nad just parajasti (mõistagi pisarate peitmiseks) ei
naera, saadab vesistamine ja tönnimine neid igal
sammul. Ei ole erandiks seegi suvi, sedakorda on neil
aga võimalus ka plaaniliseks itkemiseks, legitimeeritud pillimiseks, sest ilmunud on just õige teos, millega ühes taktis ulguda. Nimelt on Peeter Volkonski
võtnud vanaarmeenia keelest tõlkida Nareki Grigori
„Nutulaulude raamatu” (Tallinna Ülikooli Kirjastus,
2017). Sest „nii selgesti, kui kärp on kärp”, võib öelda,
et kui üldse keegi peale Kalade siin maailmas nutta
mõistab, on need armeenlased.
Kui nutud nutetud, võib aga rahuliku meelega edasi
liikuda, eeldatavasti juhtub see kas juuli lõpus või augusti esimestel päevadel, kui Kalad pühivad pisarad
ja võtavad riiulist Urmo Jaanimäe lühiproosakogu
„Televisiooni mõju” (Jumalikud Ilmutused, 2017). Ja
hing üha laulab.
Tuntud Kalu: Elo Viiding, P.I. Filimonov, Jüri Ehlvest,
Andres Ehin, Victor Hugo, aga mõistagi ka Mihkel
Kunnus
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MÜÜRILEHE NOORTE FILMIKRIITIKUTE KONKURSI VÕIDUTÖÖD
Sel aastal juba viiendat korda ellu kutsutud Müürilehe
noorte filmikriitikute konkurss oli Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva puhul just eesti filmipärandi teemaline.
Konkursil osales üle 40 noore kirjutaja, kes saatsid
meile arvustusi vabalt valitud eesti mängufilmidest,
sarjadest ja lühifilmidest alates 1950ndate lõpust kuni
tänapäevani. Avaldame siinkohal koos õnnitlustega
konkursi võitjate kirjutised.
Parima töö autorit ootab 400 euro suurune stipen-

dium Eesti Filmi Instituudilt ning prii pääs aasta lõpuni
kõikidele Sõpruse, Artise ja Elektriteatri tavaseanssidele. Teise ja kolmanda koha võitjatele kingime kinopileteid ning mõne erilisema eesti filmi plakati.
Konkursile saadetud arvustuste seast valisid välja
parimad žürii esimees Emilie Toomela, Sirbi filmitoimetaja Tristan Priimägi, režissöör Martti Helde
ja Eesti Filmi Instituudi filmikirjaoskuse projektijuht
Johannes Lõhmus.

INIMENE „LÕPPEMATUS PÄEVAS”
Kristjan Kuusiku
„Milline mees ma olen?” üürgab Tõnu Tepandi avangardse lühifilmi „Lõppematu päev” alguskaadrite ajal.
„Laske ma näitan!” järgneb ahelais hinge vabakskarje.
Vaadakem siis. Vaadakem, sest seda absurdi, sürrealismi, sümbolismiga immutatud ekraaniteost kergelt
sõnadesse ümber ei riieta – film on eksperimentaalne
nii vormilt kui ka sisult. Sirgjoonelise süžeeta jälgitakse
ühte päeva nõukogude inimese elus. Jaan Tooming,
kes Virve Aruojaga Eesti Telefilmi produktsiooni ka-

hasse lavastas, jookseb mantlisse ja läkiläkisse riietatuna, põhjatu kohver käes, linna peal ringi kui nõukogude
kodaniku koondportree, tehes justkui kõike ja mitte
midagi.
Omal moel on hea vaadata „Lõppematut päeva” kui
Dziga Vertovi filmi „Inimene filmikaameraga” („Человек с кино-аппаратом”, 1929) vaimset järglast. Ka Vertov kujutas narratiivivabalt nõukogude linnaelu, kasutades eksperimentaalseid, uuenduslikke filmitehnikaid
ja kaameravõtteid, mis on
jätnud vältimatult pitseri
„LÕPPEMATU PÄEV” (EESTI TELEFILM, 1971). REŽISSÖÖRID
„Lõppematu päeva” peadVIRVE ARUOJA JA JAAN TOOMING, STSENARIST JA LAULUTEKSTIDE
pööritavasse pildikeelde.
AUTOR PAUL-EERIK RUMMO, LAULUD TÕNU TEPANDI ESITUSES,
Vertov oli ideoloogiliselt
OSADES JAAN TOOMING JT. 30 MIN.
optimistlik – teisiti poleks
lubatudki –, kuid suurlinliku tehnoloogilise progressi imetluses oli ta siiras.
„Inimene filmikaameraga”
kujutab lootusrikkalt kommunismi kui omamoodi
eksperimendi algusaega.
Paul-Eerik Rummo stsenaariumil põhinev „Lõppematu päev” peegeldab seisakut, millesse 40 aastaga
jõuti. Linnapilti ilmestavad
magistraalide ja suurhoonete asemel agulid ja hurtsikud. Kommunistlikus süsteemis kasvanud paremat
nõukogude inimest ei ole,
vaid on lihast ja luust homo
sovieticus, eksinud ning ennast otsimas. Nimetu peategelane teeb kõike: osa-

leb filmivõtetel, puurib asfalti, elustab kumminukku,
püüab kätega jääaugust kala, viib taarat kogumispunkti, seksib. 29 minuti sisse mahub tegevust rohkemgi,
tihti pealkirjale vastavalt poolikuid, lõpetamata askeldusi. Eesrindliku kodaniku sihipärase ja tulemusliku
tegumoe asemel näeme näiliselt tühja eneseotsingut
ja -väljendust.
Linateose mustvalge pildikeel toetub varasematele
filmieksperimentidele, sürrealistide ja dadaistide katsetustele 20ndatest, ka prantsuse ning tšehhi uue laine filmidele 60ndatest. Tihe montaaž järskude kaadrivahetustega ja ekstreemsed suurplaanid rõhuvad
filmilikkusele, kuid operaatorite Vello Aruoja ning
Peeter Toominga käsikaameraga saavutatud värisev
ning intrusiivne pidevas liikumises kaameratöö lisab
naturalismi, andes loole dokumentalistliku maigu. Filmi helikeel koosneb valdavalt Tepandi viisistatud ning
ekspressiivselt esitatud Rummo luulest, kuid sealgi
on ruumi üllatusteks – folgi sekka leiavad tee joodeldamine, Ladina-Ameerika tantsurütm, isegi läänelik
surfirokibiit. 1971. aastal radikaalne film teleekraanidele ei jõudnud, vaid võimud määrasid selle hävitamisele juba enne valmimist, sest mine tea – äkki otsides
inimene leiabki end. Aastal 1990, kui Nõukogude Liit
surivoodil lamas, lõpetati teos Vello Aruoja käes säilinud koopia põhjal ning sai võimalikuks selle avalikkusele esitamine. Täitsa priilt on film vaadatav ERRi
arhiivi veebikeskkonnas.
„Lõppematu päev” on ideederohke teos, igale tegevusele ekraanil võib omistada hulga mõtteid. On ju
eksperimentaalfilmide suurimaks vooruseks vaatajale tähendusloome teatepulk üle anda ning ajatut inimlikkust on selles piisavalt, et kõnetada iga põlvkonna
esindajaid. Kommunism uut inimtüüpi ei loonud, vaevalt kapitalismgi seda suudab, ning eneseotsingud ja
eksperimenteerimine on loodetavasti lõppematud.

I

Kristjan Kuusiku on armastanud filme hetkest, mil ta
juhtus veidi liiga noores eas
nägema Hitchcocki linateost „Linnud”, ning tema
nõrkuseks on kujunenud
giallo-žanr. Kristjani eelistatuim ajaviide on enda ümber
armastuse nägemine.

Kaader filmist

Neelatud aeg:

Avamine 29.05 kell 17:30
Avatud E-R 10:00-17:00
Rahvusarhiivi filmiarhiiv
Ristiku 84, Tallinn

Publikuprogramm:
01.06 / kell 17:30
Vestlusring erifondidest

07.06 / kell 17:30
Fotoalbumite sirvimine

29.05–22.06

13.06 ja 20.06 / kell 18:00
Näitusetuurid kunstnikuga

10 fotot
erifondidest
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VALDISE ÄRKAMINE DÜSTOOPIASSE
Krister Kruusmaa
Olin umbes kümneaastane, kui ilmus nüüdseks kultusfilmiks saanud „Tulnukas”. Lühifilmi ümbritsev
poleemika läks muidugi minust ja mu eakaaslastest
suuresti mööda, küll aga olid kõik loos sisalduvad roppused toona pööraselt naljakad. Osa filmi dialoogist
ongi jäänud siiani igapäevakasutusse. Nagu räägitakse
„vene multikate põlvkonnast”, võiks 1990. aastail sündinud koondada omakorda „„Tulnuka” generatsiooni”
nimetuse alla.

Mäletan väga täpselt ka hetke põhikooli kirjandustunnist, mil sain järsku aru, mis ühendab oblikate vahel toimetavaid inimesi ning miks on tiitrite ajal mängiva laulu
pealkiri „Siurusystem 127”. Sel ajal tegigi „Tulnukas”
meie seltskonnas oma esimese renessansi, kui hakkasime mõistma teose iroonilisust ja intertekstuaalsust.
Muuseas leidsime näiteks, et kogu Ott Sepa jutt Maili
sünnipäevast ning Haapsalu lennuväljale kiirendama
minemisest on viide Jaak Leeri jutukogumikule „Savumees Einaril on kogu aeg buss
katki”, kus paistab figureerivat le„TULNUKAS EHK VALDISE PÄÄSEMINE 11 OSAS”
gendaarse Pässa Riksi prototüüp.
(TPÜ FILMI JA VIDEO ÕPPETOOL, PARUNID JA VONID, 2006).
Samuti märkasime, et eespool maiREŽISSÖÖR-STSENARIST RASMUS MERIVOO, OSADES
nitud „Siurusystemis” on kasutaMÄRT AVANDI, OTT SEPP, MERLE JÄÄGER JT. 22 MIN.
tud muusikalist tsitaati loost „Kui
mina alles noor veel olin”.
Enamasti rõhutataksegi „Tulnukast” rääkides, et esialgsest labasusest tuleb üle olla ning näha teoses kas iroonilist suhtumist ossidesse ja Eesti kolkaellu või siis
lihtsalt sissevaadet ühe subkultuuri telgitagustesse. Samas on
režissöör Rasmus Merivoo ise
öelnud, et „võiks olla natuke universaalsem” ja näha mitte ainult
ropendamisest, vaid ka ossidest
kaugemale.
Kirjandusteadlane Jaak Tomberg on defineerinud düstoopia

mõiste väga huvitavalt kui „utoopia, millest on ärgatud”. Pealtnäha ideaalselt toimivas ja staatilises eluuimas jõuab üks subjekt kriitilise teadvuseni ning tajub äkki ennast ümbritsevat õudu ja valelikkust. Sellel
ärkamismomendil põhinevad nii Aldous Huxley „Hea
uus ilm”, George Orwelli „1984” kui ka Karl Ristikivi „Imede saar”. Ja täpselt samamoodi ärkab Valdis
paljaste naiste plakateid täis toas, makist möirgamas
„Meil on pasahäda!”. Tõsi, puudu on kurjad totalitaarsuse agendid ning jõledad piinamismeetodid, kuid
Valdisele avanev maailm on omamoodi düstoopia –
lõputud märjad kruusateed, raagus puud ja anonüümne sombune ilm, mis võiks iseloomustada ükskõik millist Eesti paika ja aastaaega. Sotsiaalse ringi piiratus
ja seal tegutsevate isikute täielik väiklus tekitavad
vaatajas tahes-tahtmata lootusetult rõhuva tunde.
Orwelli ja Huxley kuulsate teostega sarnaselt ootab
ärganud subjekti äärmuslik lõpp – see ongi „Valdise
pääsemine”.
Vaataja, kes muheleb osside rumala elu üle ning
hellitab tillukest magusat rahuldust näiteks sellest, et
on tuttav kõigi filmis esinevate klassikalise muusika
teostega, pole ise veel oma utoopiast ärganud. „Tulnuka” fenomen ei seisne ühe ühiskonnagrupi üle ironiseerimises. See on lugu subjektist, kes julgeb rääkida tõtt, mitte alluda vaikivale survele maailmas, kus
„normaalne mees” on see, kes müüb metsa ja peksab
pedesid raudlatiga. „Tulnukas” tahab, et vaataja oma
isiklikust utoopiast üles ärkaks. Lootkem lihtsalt, et
selleks pole labidat vaja.

II

Krister Kruusmaa on
ajalootudeng ja -õpetaja, kes
proovib jagada oma aega
ökonoomselt erinevate
valdkondade vahel, mis teda
huvitavad. Nii tegeleb Krister
näiteks muusikaga ja kastab
mõnikord sulgegi.

Kaader filmist

„HULLUMEELSUS” KAOSE JA KORRA PIIRIL
Rauno Saidla
Režissöör Kaljo Kiisa 1968. aastal valminud Tallinnfilmi täispikka mängufilmi „Hullumeelsus” määratleti
toonastes ametlikes kirjeldustes kui tragikomöödialikku spioonilugu fašismihullusest, mille eesmärk on
näitlikustada viimase kuritegelikku olemust. Need
sõnad on aga keisri uued rõivad ega sobi kirjeldama
linateost, mille tegelik sisu peitub hoopis võimude tarbeks loodud pealiskihtide eemaldamises.
Filmi tegevus toimub II maailmasõja päevil, mil natsisõduritest koosnev surmasalk on saanud käsu teha

puhastustööd ühe perifeerse vaimuhaigla asunike
hulgas. Haigetele hukatuslikult lõppeva „jalutuskäigu”
lükkab aga edasi Sturmbannführer Windischi (Jüri
Järvet) saabumine, kes hakkab gestaaponi jõudnud
teabe kohaselt end raviasutuse 583 haige hulgas
varjavat inglise spiooni otsima. Peaarsti (Voldemar
Panso) kiretu abiga paljastub terve galerii võimalikke spioonikandidaate. Megalomaania käes kannatav
Inimene nr 1 (Vaclovas Blėdis), eneseväljenduse
piiratusest ahastunud Toimetaja (Valeri Nosik), sõjastressi all murdunud Willy (Bronius Babkauskas) ja süüme„HULLUMEELSUS” (TALLINNFILM, 1968). REŽISSÖÖR KALJO
piinades vaevlev Sophie (Mare
KIISK, STSENARIST VIKTORS LORENCS, OSADES JÜRI JÄRVET,
Garšnek). Kahtlusaluste hulgale
VOLDEMAR PANSO, MARE GARŠNEK JT. 79 MIN.
vaatamata salakuulaja end aga ei
ilmuta ning Windisch avastab end
üha meeleheitlikumatest oludest,
lootes endiselt leida leidmatut,
kuni otsa saab aeg.
Mitmed arvustajad nii toona (nt
Valdeko Tobro) kui ka nüüd (nt
Jaak Lõhmus, Andres Laasik,
Andres Maimik jt) on täheldanud
ühel või teisel moel filmi sümbolistlikku loomust, mis ei kirjelda totalitaarsete režiimide patoloogilist
olemust pelgalt ühe, vaid nende
kõigi kontekstis. Viiteid sellele, et
„Hullumeelsuses” peitub rohkem,
kui paistab – enam, kui selle antifašistlik fassaad arvata laseks –, on

tunda nii Anatoli Zabolotski meisterlikult vormitud
operaatoritöös, Halja Klaari julgetele kontrastidele
tuginevas kujunduses kui ka Lembit Veevo muusikas.
See tugev tuumik ja rahvusvaheline näitetrupp viisid
Kiisa kireprojektiks peetava linateose toona eesti kinokunsti uuele tasemele.
„Hullumeelsuses” esinev tinglikkus ei alahinda vaatajat, pakkudes talle piisavalt mõtteainet näiliselt kujutatu ja selle taustal peituva sümbolivälja edasiseks
lahtimõtestamiseks. Laitmatult valged marmorkujud,
merele triiviv juhita paat, kujundirohked peegelpinnad, religioosne ikonograafia, rööpsed puitseinad, režissööri linateost signeeriv statistiroll ja paljud muudki
elemendid filmi väljendusvahendite arsenalis ei ole
iseennast selgitavad, vaid annavad selle võimaluse vaatajale. Siit koorub välja filmi aegumatu element, sest
miks peakski antud teos olema selle vaatajale oluline
pea 50 aastat hiljem.
Kas mitte näitamaks, et kehastatud rollid ei ole pelgalt iseloomulikud filmi sisemisele loogikale, vaid on
aegumatud kujundid moonutustest, mida toob endaga kaasa ideoloogiline vankumatus? Kas mitte näitamaks, kuidas kunstilisele eneseväljendusele seatud piiridest sündiv loominguline leidlikkus rikastab nii selle
tegijat kui ka vaatajat?
„Hullumeelsus” tõstatab palju huvitavaid mõtteid.
Eks on öeldud, et head filmid on need, mis kinosaalist
kaasa tulevad. Ainult vastuseid jagades ei jääks aga küsimustele ruumi – nendega seisame kaose (teadmatuse) ja korra (teadmiste) piiril ning see on tõenäoliselt parim koht, kus olla.

III

Rauno Saidla on Tallinna
Ülikooli kultuuriuuringute
doktorant, kelle täpsem teadushuvi puudutab Nõukogude Eesti filmimuusikat. Hobi
korras tegeleb trompetimängu ja pikamaajooksuga.

Kaader filmist

KUS SAAB VAADATA EESTI FILME?
1. Mine kinno! Kinodes üle Eesti on võimalik vaadata mängufilme „Minu näoga onu” ja „Portugal”, dokumentaalfilme „Ahto. Unistuste jaht”
ja „Peetrike Laanetagusel” ning animatsiooni „Gordon ja Päddy”. Lisaks esilinastusid mai alguses uus põnevusfilm „Tuliliilia” ning lühidokumentaalfilmide kogumik „Juured”. Hoia silma peal ka erilinastustel.
2. Telli filme Telia ja Elisa videolaenutustest. Vali välja oma lemmik ja vaata koos pere või sõpradega.
3. Televiisor. Justnimelt! Lehitse läbi Eesti telekanalite kavad ning säti end õigel ajal teleri ette või naudi filmi hiljem endale sobival ajal
järelvaatamisega.

DEBORAH PEARSON (GBR)
ANSAMBEL U: / REIN ZOBEL / SCOTT L. MILLER (EST / USA)
FORCED ENTERTAINMENT (GBR)
MARIE-CAROLINE HOMINAL, MARKUS ÖHRN (SUI / SWE)
HENRI HÜTT, MIHKEL ILUS (EST)
IVO DIMCHEV (BUL)
JÉRÔME BEL (FRA)
JORIS LACOSTE, PIERRE-YVES MACÉ (FRA)
MART KANGRO, JUHAN ULFSAK, EERO EPNER (EST)
TEATER NO99 / JUHAN ULFSAK (EST)
TEATR POWSZECHNY / OLIVER FRLJIĆ (POL)
W A U H A U S (FIN)
KAJA KANN & CO (EST)

RAHVUSVAHELINE TEATRIFESTIVAL
4. – 7. JUULI, RAKVERE
baltoscandal.ee

