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Avgust Amonov, kes on esine-
nud nimekatel lavadel mitmel
pool maailmas, on suur džäss-
muusika austaja ning seetõttu
ei kõhelnud ta hetkegi, kui sai
ettepaneku võtta osa Sillamäe
muusikafestivalist "Jazz Time".
Seda enam, et pakkida ei tul-
nud tal kaua, kuna praegu puh-
kab ta Aseris.

"Ma olen suur džässmuu-
sika austaja ning kui ma aas-
taid tagasi Kasahstanis elasin,
siis esitasin ka ise džässi," üt-
les Amonov. "Sellisest ekspe-
rimendist, kus olid ühenda-
tud džäss ja ooper, võtsin ma
osa esimest korda, kuid mul-
le meeldis see väga! Kusjuu-
res toimus vaid üks proov, aga
rohkem pole vist vajagi - kok-
ku olid tulnud asjatundlikud ja
kogenud inimesed, kes tunne-
tavad muusikat. Ja kuna mul-
le pakuti esitada minu reper-
tuaari kuuluvaid palasid, süs
ei tulnud mul ka kaua valmis-
tuda."

Amonov on Sillamäe saa-
li akustikast ja sealsest publi-
kust vaimustuses.

"Suurepärane, kaasa elav
ja siiras. Oh tunda, et kuula-
jad tundsid naudingut saalis ja
meie laval," jagas ta oma mul-
jeid. "Selles, et saal ei olnud
täis, ei ole aga midagi imeks-
pandavat: džäss on üsna sa-
longlik ja elitaarne muusika-
suund. See purustab muusi-
kas välja kujunenud stampe
ning seetõttu ei saa need ini-
mesed, kes stampides kinni on
ja muusikat klassikaliste kaa-
nonite järgi esitavad, sääras-
test kontsertidest osa võtta.

Siin on vaja pidevalt improvi-
seerida ning just seepärast ei
saa sugugi mitte kõik muusi-
kud džässi esitada."

Selgus, et Avgust Amonov
veedab üsna palju aega Eestis,
kuna neh aastat tagasi ostis ta
Aseris korteri.

"Kõigepealt tegi seda üks
mu tuttav, kes ütles hiljem
muhe, et ühes väikeses Eesti
alevikus on võimalus muretse-
da oma elamine," rääkis ta. 'Me
sõitsime kohale, vaatasime üle
ja otsustasimegi samuti sinna
elama asuda. Püüame koos abi-
kaasaga igal aastaajal Aseris
võimalikult palju aega veeta.
Ma ei ole ju kogu aeg etendus-
te või projektidega hõivatud
ega pea iga päev tööl käima, nii
et meil õnnestub siin päris tih-
ti käia. Thlvel suusatame, sügi-
sel käime seenel, suvel rannas.
Sel suvel veedame Aseris pea-
aegu kuu aega."

Amonov lisas, et nimetab
nüüd koduks just oma Aseri
korterit.

"Ma elan seal, kus töötan,
aga kui mul on vaba aega, süs
tulen siia, sest ma ei armasta
suurlinnu," tunnistas ta. 'Võib-
olla sellepärast, et mul on väga
kärarikas töö ning tahaks rahu
ja vaikust. Eestis on väga mõ-
nus ja üus, siin on värske õhk,
kaunid metsad ja maitsvad toi-
dud. Meü on siin mugav olla."

Kevadel võttis ta osa Es-
tonia teatris toimunud festi-
valist "Suur Tšaikovski" ning
nüüd said temast teada ka
"Jazz Time'i" külalised.

'Esinen meelsasti, kui kut-
sutakse ja aega on," märkis ta
tagasihoidlikult.


