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Hetkehitt
Moekunstnik Kristina Viirpalu: Lummav ballettide õhtu 
Vaatamata ajale, milles me praegu elame, olen saanud viimasel
ajal palju häid kultuurielamusi. Igas mõttes ülitugev lavastus on
rahvusooper Estonia «Tšaikovski meistriteosed». Selle esimeses
osas näeb George Balanchine'i lühiballetti «Serenaad» ja teises
Mai Murdmaa «6. sümfooniat». Mulle meeldib ka hea klassikaline
ballett väga, aga koreograafiat õppinuna olen seda juba nii palju
näinud. Nii et pigem paneb mind hämmastuma uuem huvitav
koreograafiakeel. 
Balanchine on minimalistlik ja tema loodud modernistlik
klassikaline ballett lihtsalt hämmastav. 
Ja muidugi Mai Murdmaa! Kes on ju ka teada-tuntud modernist.
Pigem on ta lavastused kohati isegi grotesksed, aga mulle on Mai
Murdmaa alati tohutult meeldinud. Samuti selles lavastuses - väga
head tantsijad, väga head kostüümid, suurepärane kooslus. 

Kaks tipplavastust 
Veel on meeldinud Draamateatris nähtud kaks lavastust, mis mind
täiesti pahviks lõid. «Lehman brothers» ja «Võrk». Mõlemad on
lavastanud Hendrik Toompere jr ja mõlemad on tipplavastused.
Sain heas mõttes kultuurišoki. Aplaus näitlejatöödele! Kuigi kõik oli
perfektne. 

Kunstielamus 
Näitustest kõnetas mind «Ado Vabbe. Wunderbar» Kumus. See on
nii mõjuvalt ja ülevaatlikult kokku pandud. Armastan modernistlikku
kunsti ja Vabbe näitust võiks aina uuesti vaatama minna. 

Mitu raamatut käsil 
Raamatutest on praegu laual mitu. Mind paeluvad romaanid
kunstnikest ja nende elulood. Hetkel on käsil Marie-Ann
Lescourret' «Rubens». Ka Konrad Mägi biograafia on pooleli.
Ostan lugemist tihti ka antiigiärist, vanalinnas Harju tänaval on
mõnus pood, kust leiab hea valiku hästi hoitud raamatuid. Mulle
meeldib vanade raamatute lõhn. 

«Mulle on Mai Murdmaa alati tohutult meeldinud.»               
Võrratud värvikad karakterid

Filmi «Hüvasti, NSVL» minajutustaja on koolipoiss Johannes
(Niklas Kouzmitšev), kelle esimesed eluaastad mööduvad
salastatud linnas; nõukaaja lõpus aga Õismäel. Tema
vanavanematena teevad vaimustavad rollid Ülle Kaljuste ja Tõnu
Oja, kes läbi filmi ka ingerisoome keeles räägivad. Režissöör Lauri
Randla ise on samuti ingerisoome juurtega ja paljutki on siin ta
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enese elust. Hoogne ja lustakas film täis punalapsepõlve seiklusi,
vahvaid detaile, esimest armastust. Johannese ema (Nika
Savolainen) on protestimeelne vaba hing, kelle soengumuutused
on kui omaette ajaloopeatükid, rääkimata Johannese kiduraist
kiiritatud kiharaist. Soomes on film tõusnud üheks läbi aegade
edukamaks Eesti filmiks sealses kinolevis.
Vaid sada sõna päevas
Christina Dalcheri teos «Vox» on kirjutatud ärritavalt lugema
kutsuval teemal. Kõigil ameeriklannadel on käe peal loendur, mis
fikseerib, et nad ei ütleks päeva jooksul rohkem kui sada sõna.
Voorusliikumine on võtnud naistelt ka arvutid, raamatud, pliiatsid;
kaamerad jälgivad, et ei kasutataks viipekeelt, naistel keelatakse
töötamine ja nende eest otsustab mees. See õõvastav fantaasia
pöördub põnevusromaaniks, kui neuroteadlasest peategelasel
Jeanil tuleb oma meeskonnaga leida karmi valve all ravim
presidendi venna elu päästmiseks. Kõik kokku on mõtlemapanev
hoiatus - mis võib juhtuda, kui valimistel hääletamisest loobud -
loobud siis ka oma häälest, mis võiks ühiskonda muuta ja
mõjutada.
Naitus
Valgus, maagia ja klaas

Raplas näeb 21 klaasikunstniku ühisnäitusel Eesti, Saksamaa ja
Läti meistrite uudisloomingut. Näituse pealkiri «Aeglane valgus»
sai inspiratsiooni kirjanik Terry Pratchetti tsitaadist: «Kui valgus
kohtab oma teel tugevat maagiavälja, läheb tal kohe kiire üle. Ta
aeglustub silmapilkselt.» Tänu valgusemängudele ja helile on
seekordne näitus justkui väike etendus varjude, peegelduste ning
liigutavate objektidega. Enamik teoseid valmiski just selleks
näituseks ja näha saab paljusid tehnikaid. Tore väljapanek on
Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses lahti 13. detsembrini.

  


