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Neeme Plutus (1972-2009) jättis endast 
maha hulgaliselt luulet ja muusikat. 
Mõnigi luuletus on vahepeal viisistatud, 
mõni plaadistamata laul saanud orkestrat-
siooni. Neemelt tulemise teekonna läbivad 
muusikutest sõbrad ja tuttavad.

ESINEVAD:
Ahti Bachblum (klahvpillid, laul), 
Sven Randoja (kitarr, laul), 
Peep Pihlak (bass), 
Vallo Vildak (trummid), 
Villu Valdmaa (laul),
kammerkoor Solare, 
Kolmainu laulukoor, 
KaRakTer, jt.
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Rakvere kolledži Hõbeaka-
deemia märtsikuu loeng toi-
mub 8. märtsil kell 12. See-
kord on loeng kinoteemaline 
ja nostalgiline – eelmise sa-
jandi Hollywoodi kuldajastu 
filmistaaride lummusest rää-
gib Jaak Jõekallas.

Jaak Jõekallas on eesti laulja 
(tenor). Alates 1990. aastast 
laulab ta Rahvusooper Esto-
nia ooperikooris, sealhulgas 
solistirollides. Ta on teinud 
kaasa ka Tartu Vanemuise ja 
Von Krahli Teatri lavastustes 
ning mitmetes muusikalides.

Lisaks lauljakarjäärile on 
Jõekallasel suur huvi ja pü-
hendumus just eelmise sa-
jandi filmi- ja muusikaajaloo 
vastu. Tema suureks har-
rastuseks on filminäitlejate, 
ooperilauljate, poliitikute, 
sportlaste, kirjanike ja teiste 
tunnustatud inimeste auto-
grammidega fotode kogumi-
ne. Seoses oma tööga on tal 
olemas ka enamike tuntud 
solistide autogrammid, kes on 
Estonias töötanud – alates al-
gusaegadest, isegi Paul Pinna 
ja Theodor Altermann, kuni 
kaasajani välja.

Oma huvist lähtuvalt ja 
suurepärase kogu ning tead-
miste baasil on ta aastatel 
2007–2010 olnud Klassika-
raadios saatesarja „Meloo-
dia võluvõim“ ning aastatel 
2013–2015 Vikerraadios saa-
tesarja „Nostalgia“ autor ja 
toimetaja koos Triin Ellaga.

Lisaks on ta raamatute 
„Unustamatu Miliza Kor-
jus“ (2012) ning „Estoonlased 
maskiga ja maskita“ (2017, 
koostöös Marvi Taggoga) 
autor. Kirjutanud hulgaliselt 
portreelugusid filminäitle-
jatest ajakirjale Elu Lood ja 
teinud kaastööd mitmetele 

Raadio 2 lükkab ETV2 
ekraanil käima muusikasaate
Esmaspäeval, 4. märtsil kell 21 jõuab esmakordselt ETV2 ek-
raanile värske muusikasaade „R2TV“, mis võtab koos Raadio 
2 melomaanidega ette kodumaised artistid, peosarjad ja lavata-
gused. Kord kuus tehakse tiir peale kõigele põnevale, mis Eesti 
muusikaelus toimub.

„Viime vaataja sinna, kuhu sageli ei pääse,“ lubas saate vas-
tutav toimetaja Maarja Merivoo-Parro ja märkis, et avasaates 
külastatakse näiteks eksperimentaalset tehno-pidu ning tut-
vustatakse salapärast maja, kus teevad proovi pea pooled edu-
kad Eesti bändid.

„R2TV“ taga seisab kogu Raadio 2 kirju seltskond oma eris-
tuvate maitsete ja teadmistega. Muusikaliselt mitmekesise 
taustaga on ka saatejuhid Jon Mikiver ja Eisi Mäeots, kes Raa-
dio 2 kuulajatele tuttavad saadetest Rokiministeerium ja Tal-
linn Express.

Kuulutaja

Jaak Jõekallas.
Foto: wikipedia.org / Ave Maria Mõistlik

Hõbeakadeemias kõneldakse 
möödunud sajandi fi lmitähtedest

artiklikogumikele. Samuti on 
Jõekallas kontsert-etenduste 
„Imre Kálmán. Muusika läbi 
pisarate“ (2010), „Heliloojad 
ja nende muusad“ (2013) ja 
„Ainult üks kord“ (2014) au-
tor.

2018. aastal ilmus Jaak Jõe-
kallasel mahukas filmiraamat 
„Kinostalgia. Filmistaaride 
lummuses“. Raamatus on jut-
tu enam kui kolmesajast fil-
mitähest tummfilmiajastust 
kuni 1970. aastateni välja. 
Hollywoodi näitlejate kõrval 
on esindatud ka Euroopa ja 
Venemaa filminäitlejad. Selle 
teosega soovib autor elusta-
da omaaegseid nimesid, kes 
on jäänud teenimatult juba 
unustuse hõlma.

Avastamisrõõmu pakuvad 
kinokuulsuste seosed Eestiga, 
näiteks on Tallinna külasta-
nud Leni Riefenstahl, Claudia 
Cardinale ja Lolita Torres. 
Raamatu enam kui kuussa-
da fotot pärinevad kõik Jaak 
Jõekallase enda suurepärasest 
kogust ning paljud neist on 

kuulsuste autogrammidega.
Ka 8. märtsi loeng on ajen-

datud just sellest raamatust. 
Elupõline filmikunsti austa-
ja Jaak Jõekallas heidab ar-
mastusest filmitähtede vastu 
kauni ja nostalgilise pilgu 
omaaegsete tippnäitleja-
te loomesärale. Juttu tuleb 
staaridest, kelle elu on olnud 
niisama erakordne ja tihti ka 
sama traagiline kui nende ke-
hastatavatel kangelastel kino-
linal.

Ta annab põgusa ülevaate 
sellest, millised olid kuulsu-
sed inimestena – mida nad 
elus oluliseks pidasid, millised 
olid nende veidrused ja mida 
nad arvasid kolleegide kohta. 
Need on lummavad lood ini-
mestest ja saatustest, karjää-
ridest, edust, loobumistest ja 
võitudest. Paljud staarid on 
olnud eeskujud ja iidolid nii 
üle maailma kui ka siin Eestis, 
isegi raudse eesriide taga.

TLÜ Rakvere kolledž


