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LÜHIFILM  
TÕI OSCARI
 German Golubi  lühifilm «Mu kallid laibad» 
pälvis tudengi-Oscari rahvusvaheliste filmide 
kategoorias ja sai sellega õiguse võistelda nn 
suurte Oscarite konkurentsis. 
Esimest korda on tudengi-
Oscari auhinna saanud 
Eestis ning Balti filmi- 
ja meediakooli egiidi 
all tehtud film. Tõsi, 
kümme aastat tagasi 
sai sama auhinna Tanel 
Toom, aga tema film 
«Pihtimus» valmis Suur-
britannia riikliku filmi- ja 
telekooli lõputööna.

«Mu kallid laibad» linastus PÖFFi raames, 
aga laiem publik saab seda näha järgmise 
aasta veebruaris, kui film kinodesse jõuab. 
Loodetavasti koroona siis ka lubab seda. 
Publikul on, mida oodata. 35-minutine film 
on ilus, õrn ja veidi valus. Golub teab, millest 
räägib, sest on üürikest aega ka ise filmi te-
maatikaga kokku puutunud. Hendrik Alla

KULTUURILISED SILLAD  
JA KUNSTI ÜHEKSA ELU
Mis on ühist kass-jumalanna  
Sekhmetil, kosmilisel luigel, Olev 
Subbil ja planeet Marsil? Tänavune 
aasta oli kunstimaailmale keeruline, 
kuna igasugused tähendused teki-
vad liikumise ja piiride ületamise 
kaudu. See aga oli sel aastal mõis-
tagi raskendatud. Ometi 
leidus aastal 2020 olulisi 
kunstinäitusi, mis toimi-
sid hoolimata koroona-
kriisist ka rahvusvaheli-
selt.

Kumus sai peale  
 Sekhmeti  näha veel 
mitut teist (Itaaliast ko-
hale toodud!) egiptuse 
jumalust, mütoloogili-
ne kunstnikeduo Kris 
Lemsalu ja Kyp Malo-
ne esitas uusi töid es-
malt Berliinis, seejärel 
lendasid nad oma lui-

ge seljas Kai kunstikeskusesse. 
EKKMis äratati rahvusvaheliselt ellu 
Georges Bataille’ põletav nägemus 
ning kataloonia kuraator Àngels 
 Miralda tegi Tallinna Kunstihoones 
väljapaneku, kus pani osavalt kokku  

olev Subbi  eri riikide nüüdis-
kunstnikega (kellest üks 

 kasutas oma teoses ka 
 NASA fotot Marsist). 

Võiks öelda, et neil näi-
tustel õnnestus Eesti 
ja muu maailma vahel 
võimsaid sildu ehita-
da. Subbi maalid lõid 

tänavu ka hinna-
rekordeid, aga 
see pole tegeli-
kult nii tähtis. 
Kõik neli näitust 
ületasid, aga ka 
nihutasid piire.  
Juhan Raud

KULTUURI- 
AASTA2020

Hendrik Toompere jr lavastuse «Lehman Brothers» lavakujunduse autor on 
kunstnik Laura Pählapuu, osades Mait Malmsten, Guido Kangur, Priit Võigemast.
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VÕIGEMAST TEGI «LEHMAN BROTHERSIST» KASSAHITI
Aasta tegija on Priit Võigemast – see, 
mida senise elu parimas vormis näitleja 
lavalaudadel teha suudab, on pehmelt öel-
des ime. Võigemasti annet ning erakord-
sust aimdus ju juba lavakoolis, meenuta-
gem kasvõi tema surematut Buratinot, ent 
õige vungi on ta sisse saanud viimastel 
aastatel.

Võigemasti oskus kaamera ees näidelda 
on meisterlik, seda tõestas aasta tagasi 
meid kõiki lummanud «Tõe ja õiguse» 
Pearu, aga ka skandaalne «Pank» ja su-
permenukas «Alo» ning tänavu publikut 
võlunud film «O2». Ent kaameraga põne-
valt flirtivaid meesnäitlejaid on meil teisigi, 
näiteks sel aastal suuri tegusid tegev Pää-
ru Oja, kelle karjääri tuleb väga tähelepa-
nelikult jälgida, sest temaski on peidus 
suur näitleja.

Priit Võigemasti teeb aasta näitlejaks 
aga just tema töö lavalaudadel, eriti suurel 
laval, ja see on Eestis – hoolimata sellest, 

et oleme teatrirahvas ja teatrimaa – harul-
dane. Tegelikult selliseid suure lava karis-
maatilisi näitlejaid, nagu on Priit Võige-
mast, meil praegu rohkem polegi. Priit 
Võigemastis on salapärane sära, see miski, 
mis peab olema kaasa sündinud, aga ka 
suur tööeetika, pühendumine ning mõis-
tus ja teadmised.

Võigemasti on huvitav laval vaadata ka 
siis, kui ta vaikib, sest tema rollid on pisi-
detailideni läbi tunnetatud, mõeldud. Sa-
mas on ta ansamblimängija, kes ei varjuta 
partnereid, vaid aitab neil iseendas leida 
midagi uut, end ületada, üllatada. Seda 
kinnitas selle aasta suurim teatrihitt, Eesti 
Draamateatri «Lehman Brothers». Võige-
mast tõstis lati kõrgustesse ning nn vanad 
kalad, draamakad Mait Malmsten ja Gui-
do Kangur pidid oma mugavustsoonist 
välja astuma, tantsima, hüppama ja män-
gima. Ja näha on, et nad teevad seda suu-
re lusti ja rõõmuga.

Õnnelikel, kel õnnestub osta pilet teatri-
juht Hendrik Toompere noorema lavasta-
tud  «lehman brotherSile» , väljuvad 
saalist kolm tundi hiljem, nägu naerul ja 
hing kerge. Sellist müügimenu ning aplusi 
tulisust pole Eesti Draamateatris juba aas-
taid nähtud. Kui Tallinna Linnateatri lavas-
tuste piletid on kuum kaup paljuski see-
tõttu, et tegemist on SELLE teatriga, siis 
«Lehman Brothersist» sai kassahitt tänu 
lavastusele, aga eelkõige Priit Võigemasti 
tööle näitlejana.

PS. Peale «Lehman Brothersi» mängib 
Priit Võigemast veel kahes Eesti Draa-
mateatri lavastuses. Detsembris esi-
etendunud Ene-Liis Semperi ja Tiit Oja-
soo «Kuritöös ja karistuses» teeb ta era-
kordse etteaste, võib-olla isegi võimsama 
kui «Lehman Brothersis». Samuti saab 
Võigemasti mängu nautida väikses saalis 
etenduvas «Pangalaenus», mis on publi-
kut köitnud juba neli aastat. Heili Sibrits

«TENET» – TALLINN 
TAHAVAATEPEEGLIS
Sel kaoseaastal oli  «tenet»  
kahtlemata üks märgilisemaid 
kultuurisündmusi. Nüüd, kus 
ootamatuid jubedusi ja seisa-
kuid täis aasta hakkab läbi 
saama, võib Christopher Nola-
ni filmile tagasi vaadata ja 
mõtestada seda koroonaajas-
tu kontekstis.

Eks ole omamoodi nukralt 
ilus, et 2020. aasta keskne 
film räägib aja kulgemisest 
ning selle tagasipööratavu-
sest või pöördumatusest. 
 «Tenet» võimaldab kogu 
maailma filmifännidel heita 
pilk metafoorilisse tahavaate-
peeglisse, milles terendab 
kummaline minevikumaailm, 

mis oli eestlastele minevikuli-
ne juba siis, kui film linastus, 
kuna võeti üles veel varem. 
Jah, tegemist pole Nolani pari-
ma filmiga, aga tema uhkes 
filmograafias on ka märksa 
nõrgemaid linateoseid.

Ikkagi on raske mööda vaa-
data sellest, kui cool see on, et 
hollywoodilik märul toimub 
siin. Eks filmi esimest korda 
vaadates olid paljudel inimes-
tel samad hirmud – kas me 
olemegi selles filmis see Ida-
Euroopa, kelleks Helmed 
meid jõuliselt muuta ürita-
vad? Aga ei, Tallinn on Tallinn. 
Ja siin on elu. Või vähemasti 
oli. Juhan Raud

RIIK VÕLGNEB 
LOOMEINIMESTELE  
3,5 MILJONIT EUROT
Niisugusel seisukohal on Tallinna ringkonnakohus, mille 
otsus jõustus tänavu 8. detsembril. Üheksale loomeini-
meste esindusorganisatsioonile väljamakstavaks erako-
peerimise hüvitise summaks viie aasta eest koos viiviste ja 
menetluskuludega mõisteti üle 3,5 miljoni euro. Seda tun-
takse ka kassetimaksu nime all.

Selle teksti trükkimineku ajaks on valitsusel veidi üle ka-
he nädala aega oma rahakotis ringi vaadata, et see raha 
leida, sest otsus kuulub täitmisele 30 päeva jooksul otsuse 
jõustumisest arvates ehk hiljemalt 7. jaanuariks 2021. Kui 
tärminiks raha ei laeku, siis lisandub veel viivis 656 eurot 
päevas kuni hüvitise täieliku tasumiseni.

16. detsembril võttis riigikogu vastu nn  tühja kaSSeti  
 taSu  seaduse, mille järgi hakatakse edaspidi teatud sal-
vestusseadmete ja -kandjate (näiteks arvutid, nutitelefo-
nid, kõvakettad jms) müügilt koguma tasu (3–8 eurot)  
loojatele hüvitiseks. Hendrik Alla

Ad Minoliti teose «Marss Atacamas» kohale on asetatud Olev Subbi 
maal «Kaheksas võõras linn». ko
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