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Ihaldusväärne,
kuid petlik

Keiserpingviinid. FOTO: PENGUINSLAND.BLOGSPOT.COM

NÄITUS

Pingviinide paraad
loodusmuuseumis
TRIIN TOOM
kaasautor

Inspireerituna iga-aastasest
“pingviinide paraadist”, näitab
Eesti Loodusmuuseum, millised on pingviinide kogunemised tegelikkuses.
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva auks korraldatava näituse
teemani jõudsid Eesti Loodusmuuseumi töötajad omavahelises arutelus. Inspiratsiooni saadi mõistagi presidendi vastuvõtu rahvakeelsest nimetusest.
Näituse vahendusel saavad
vaatajad justkui rännata teisele poole maakera – Antarktikasse, kus pingviinid tegelikult elavad.
Näituse pidulik avamine,
kus kõneleb pingviinide põnevast elust zooloog Lennart Lennuk, toimub täna kl 11. Edaspidi
saavad külastajad lugeda pingviinide kohta näituse infotahv-

LOODUSHARIDUS

“Pingviinide paraad”
Eesti Loodusmuuseum, Lai
29a, Tallinn
Täna kl 11 on näituse pidulik
avamine: pingviinidest räägib
zooloog Lennart Lennuk.
Näitus on avatud 23.02–26.02.
Piletid 3–5 eurot, kuni 8aastastele tasuta.
www.loodusmuuseum.ee

VAATA

“Pingviinide marss”
(“La Marche de
l’empereur”)
Luc Jacquet’ film näitab Antarktika keiserpingviinide igaaastaseid rände, mil kõik suguküpsed isendid kolivad ookeanist maismaale pesitsema. Film
pälvis 2005. aastal parima dokumentaalfilmi Oscari.

litelt. Zooloog Lennart Lennuk
aitab leida vastuseid küsimustele, kas pingviinid oskavad marssida, kui jah, siis miks nad seda
teevad, kas ka vees saab marssida ja nii edasi. Olgu mainitud,
et kohal on ka mustade sulgede ja valge kõhuga päevakangelased ise ehk pingviinid, keda saab oma silmaga tulla üle
vaadata.
Näidatakse ka merekultuuri

Eelmisel nädalal, kui mina külastasin loodusmuuseumi, ei olnud näituse ülespanek veel alanud. Küll aga võis ruumis märgata istumiseks mõeldud kände ja maast laeni raamaturiiulit.
Muuseumi turundusjuht Kadi
Maldur andis mulle aimu, kuidas sellest muuseumiruumist
saab Antartika, tekitades minus
endaski suurt huvi seda näitust
külastada.

Kui Antarktika lennuvõimetute lindudega on tutvutud, siis
võiks külastada ka muuseumi
kõrvalruume, kus on väljas näitused “Müstiline ürgmeri” ja
“Meie Meri”.
Esimene näitus “Müstiline
ürgmeri” viib meid 600 miljonit aastat ajas tagasi veealusesse
maailma. Fossiilide põhjal valminud videoinstallatsioonid,
mida näidatakse näitusesaali
seintel, äratavad ellu ürgsed mereasukad ning jutustavad nende
elust, olust ja välimusest.
Teine näitus “Meie meri” tutvustab Läänemerd, selles elavaid liike, nendevahelisi seoseid
ja sedagi, milline on inimese
roll Läänemere käekäigus. Mõlemad näitused jäävad Eesti Loodusmuuseumis avatuks järgmise aasta märtsini. Pingviinidega
seevastu saab tutvuda ainult nädalavahetusel.

OPERETT

Moodne sõnum vanaaegses vormis
HELE-MARIA TAIMLA
helemaria@aripaev.ee

Järgmisel laupäeval on viimane võimalus näha Rahvusooper Estonia laval operetti “Silva” Mart Sanderi lavastuses.
Operet “Silva” kirjutas helilooja Imre Kalman umbes sada
aastat tagasi. “Silvat” peetakse
Kalmani loomingu tipuks ning
üleüldse üheks säravaks ja silmapaistvaimaks teoseks operetimaailmas. Eesti üldusele
võib see operett tunduda esmapilgul võõras, kuid tõenäoliselt
tunneb pea igaüks just “Silvast“
pärinevat laulu “Jah, ilma naisteta on kurb maailm”.
Lavastaja Mart Sanderi sõnul
on tuntud materjali taasesitamine mingis mõttes lihtsama
vastupanu teed minek, samas
annab see lavastajale hea positsiooni. Tema valida on, kas teha
lugu komöödiaks või tuua esile
hoopis traagilised noodid.
Kuigi lavastuse temaatika sobiks ka tänapäeva, on Mart Sander valinud Rahvusooper Estonia “Silvale” karikatuurselt
vanamoodsa visuaali. Sander
usub, et etendus kannab moodsat sõnumit niikuinii.
Laulupedagoog Tiiu Levald
arvustas lavastust kultuurile-

Lisaks
lavastajatööle tegi
Mart Sander ka
kostüümid.
FOTO: RAHVUSOOPER
ESTONIA

OPERETT

Rahvusooper Estonia
“Silva”
04.03 kl 19 Estonia ooperimajas
Autor: Imre Kalman
Lavastaja: Mart Sander
Osades: Helen Lokuta, Rene
Soom, Urmas Põldma, Väino
Puura jt
www.opera.ee

hes Sirp ning kiidab Sanderi
ajastutruudusele kaasa. “Liiga
palju on maailmalavadel neid
pseudouuendusi, mis ei anna mingilgi määral lisaväärtust ajahambale vastu pidanud
muusikale,” kirjutas Levald, kes
adekvaatse arvustuse nimel
käis lavastust kolm korda vaatamas, et näha kõiki kolme nimiosatäitjat. Levaldi sõnul on

“Silvas”traagikat ja naeru parajas annuses ning trafaretne süžee annab tegijale suured võimalused nii vokaalselt kui ka
näitlejameisterlikkuselt.
Levaldi hinnangul on Sander toonud artistides esile parima, loonud kostüümid ja tunnetanud seejuures täpselt aega
ja ruumi, milles elas opereti autor Imre Kalman. “Silva” lavastamise eest nomineeriti Mart Sander 2011. aastal Eesti teatriaasta auhinnale muusikalavastuste kategoorias.
Ajakirjas Teater.Muusika.Kino lavastust arvustanud Toomas
Kuteri sõnul on lavastus loogiline ja arusaadav. “Tunda on näitlejatevahelist pinget, repliigid
öeldakse konkreetsele tegelasele, dialoogid on sisutihedad ja
rutiini peaaegu ei olegi,” kirjeldas Kuter. Kolmevaatuselise lavastuse kohta, mis kestab kolm
ja pool tundi, on see märkimisväärne kompliment.
Opereti keskmes on iseseisev
kabareetantsija Silva Varescu,
kes elab Budapestis, kuid plaanib minna tuurile Ameerikasse.
Tema kolm aristokraadist austajat ei kiida plaani heaks. Kuidas
lugu edasi hargneb, saab näha
juba teatris.

Teleajastu on laste unistusi korrigeerinud –
õpetaja või astronaudi ameti trumpab üle
tahe saada kuulsaks.
Los Angelese laste digimeediakeskuse
teadurid täheldasid seda tendentsi kümme aastat tagasi. Nad küsisid laste tulevikuplaanide kohta ja ilmnesid soovid saada juutuuberiks või superstaariks. Aastal 2009 kajastas Daily Mail Suurbritannias tehtud uuringut, kus laste TOP 3 ametit olid sporditäht, popstaar ja näitleja.
Lastepsühholoog Laverne Antrobus tõdes
toona, et tulemused pole üllatavad, sest televisioon kujutab kuulsuste elu kui misdagi põnevat, glamuurset ja lõbusat.
Tähelepanu näiliselt toidab kuuluvustunnet ja selle valgel näib, et just kuulsad
inimesed on need kõige armastatumad. Et
nemad ei pea kunagi üksildust kogema.
Coldplay solist Chris Martin rääkis bändist vändatud ﬁlmis (2012) rutiinist kontsertturneel. Ühel hetkel on nad staadionitäie publiku ees, kes kõik huilgavad ja
plaksutavad. Lavalt toimub kiire äraminek, võib-olla üks põgus tagasitulek ja väike kummardus, kuid siis tõesti on minek.
Pole nagu Eesti artistid, et muudkui käivad ja kummardavad ja teevad lisalugusid.
Maailmastaaridel on sel hetkel juba auto
järel, kiirelt on vaja asjad kokku panna ja
autosse hüpata.
Kõigest 10 minutit pärast ekstaatilist
kontserdi lõppu on staar ihuüksi oma hotellitoas. Üksi oma mõtete ja anonüümsete
netikommentaaridega.
Mõni ime siis, et Jim Carrey ütles, et
kõik võiks saada kuulsaks ja saada kätte
kõik oma unistused, et siis näha – see pole see.
HELE-MARIA TAIMLA
helemaria@aripaev.ee

Kõigest 10 minutit pärast ekstaatilist kontserdi lõppu on staar
ihuüksi oma hotellitoas.

24.02

tähistame Eesti Vabariigi 99. aastapäeva. Kell 7.33 on pidulik lipuheiskamine Pika Hermanni tornis,
päikesetõusul heisatakse riigilipp
ka Puhatu külaplatsil, Toila Gümnaasiumis ja paljudes teistes kohtades
üle Eesti. Kell 12 on Tallinna Vabaduse väljakul kaitseväe paraad.

TULEKUL

Asine ellusuhtumine
Sügisel 10. juubelit tähistav Tartu Uus Teater
toob vabariigi aastapäeva valgel lavale teemakohase etenduse “Praktiline Eesti ajalugu”. Näidend, mida teater ise nimetab hoopis
“muusikaliseks teraapiaks”, räägib eestlaste
mõttemaailmast, söögilauast ja eesmärkidest,
mis kõik on väga
asised. Laval on
Maarja Mitt, Maarja Jakobson, Robert Annus ja mitmed teised ning
Kukerpillid. Ansambel kaasati just sellepärast,
et nende repertuaaris on rahvalaulud, mis nii
mõnegi meelest sisaldavad endas eestluse
kvintessentsi. Teater lubab publikule selles tükis palju muusikat, toidulõhnu, liikuvaid pilte
ja huumorit. Piletid: 13–50 eurot.
www.uusteater.ee/praktiline-eesti-ajalugu

