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Romain Gary „Promise at Dawn“. Millegi-
pärast kipuvad just reisilt ostetud raama-
tud olema kuidagi olulised. Soetasin selle 

Pariisist Shakespeare and Company raamatu-
poest, mis asub Notre-Dame’i katedraalist üle 
jõe. Raamat pole ilmunud mitte sel aastal, 
vaid juba 1960-ndate algul. Eesti keelde pole 
teost veel tõlgitud.
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Eesti filharmoonia kammerkoor koos 
Flandria sümfooniaorkestri ja Kristiina 
Poskaga Belgias ja Pariisis. Seitsmel kont-

serdil kõlasid Arvo Pärdi „Siluani laul“ ja „Aada-
ma itk“ ning Fauré reekviem, op. 48 (versioon 
1900). Publiku vastuvõtt oli soe ja muusika kõ-
las imeliselt. Toimumisaeg oli veebruari kesk-
paik ehk nädal enne Venemaa laiaulatuslikku 
ja julma sissetungi Ukrainasse. Ka neil kontser-
tidel hõljus õhus teadmine sõja võimalikkusest 
kõik näib tagasi mõeldes habras ja ootusärev.

Identiteedikabaree „Drag Show vol. 3“ 
Sakala 3 teatrimajas. Lavakooli noorte näitleja-
tudengite ja Jüri Naela nüüdisaegsete etendus-
kunstide tudengite drag’ideks transformeeru-
mine (õhtujuht madame Andrus Vaarik) pol-
nud tavaline teatrietendus, see oli „raju sõit“, 
kohati kontserdimeeleolus publik elas val-
jul häälsel kaasa. Oli annet, häid ideid, huvita-
vat liikumisseadet ja silmailu noortelt meigi-
kunstnikelt. 

Filmiaasta lemmikud olid Ruben Östlundi 
„Kurbuse kolmnurk“, Baz Luhrmanni „ Elvis“
ja Ove Mustingu „Kalev“. Tahaksin  esile tuua 
ka meie A-klassi kuuluva filmifestivali PÖFF,
kuhu tuli sama palju publikut kui 2018.  aastal 
ning kuhu väliskülalisi tuli ennenägematul 
hulgal. Tubli töö kogu korraldustiimilt!

Lugemiselamuse andis Eero Epneri kirja 
pandud elulooraamat „Lembit Ulfsak“. Seda 
lugedes hakkavad silme ees jooksma filmi-
kaadrid ja mitte (ainult) Ulfsaki osalusel vän-
datud linateostest, vaid ka tema elust.  

Meeldejäävad teatrilavastused

Enim jäid meelde Eesti Draamateatri lavas-
tused „Kunst“ ja „Meister Solness“ – kor-
ralikud lavastused suurepäraste näitlejatöö-

dega, „Solnessis“ lisaks ka mõjuv lavakujundus. 
Tõnu Oja, kes näitlejana ühendab neid kaht 
lavastust, võinuks rohkemgi kiita saada.

Tarbekunsti- ja disainimuuseumisse
võib minu meelest minna absoluutselt iga uut näitust vaatama, 
ilma et tuleks pettuda. Põhisaalis suurejoonelised väljapanekud 
ja galeriisaalis sisukad pisinäitused – mõnda olen käinud vaata-
mas lausa mitu korda –, tänavu näiteks „Raamatukujundaja 
töötuba“ ja „Vaikelusid rahvuslikel motiividel“.

Viimase paari-kolme aasta Neitsi Maali auhinna nominenti-
de nimekiri rõõmustab väga. Ma ei kujuta ette, kuidas nii erine-
vate, aga ühtlaselt tugevate filmide seast üldse seda üht ja ainust 
saab valida? Ülejäänud neli pole milleski nõrgemad!

Nähtud filmidest lemmikud: „Lagritsapitsa“, „Kurbuse 
kolmnurk“, „Tagurpidi torn“ ja „Vaino Vahingu päevaraamat“. 
Filmi „Kõik, kõikjal ja korraga“ esimese tunni jooksul tekkis pii-
nav vajadus saalist lahkuda ja üks džinn toonikuga võtta, aga jäin 
siiski kangelaslikult oma kohale ja lõpuks oli täitsa lahe. 
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Romaini ema unistus on teha pojast tõeli-
ne ( ja kuulus) prantslane: Vilniuse viletsatest 
oludest suudab ta nutikuse ja sihikindlusega 
viia nad Prantsusmaale, kus Romaini  ootab 
sõja vägi ja teenistus lendurina teises maa-
ilma sõjas.

Selle raamatu kohta kehtib ütlus, et päris-
elu on nii pöörane, et ilukirjanduses sellist 
asja juba välja ei mõtle. Gary on ainus kirjanik, 
kes on võitnud Prantsuse olulisima kirjandu-
sauhinna Prix Goncourti kaks korda, sest sai 
selle teist korda pseudonüümi Émile Ajar all.

Nothing But Thievesi kontsert Nob-
lessneri valukojas. Üks selle aasta märksõnu 
oli kontserdid. Eriti palju asju toimus keva-
del ja suvel, sest sinna oli kuhjunud palju vä-
lismaiste artistide ära jäänud ülesastumi-
si. Kuulasin esinemisi nii Estonia kontserdi-
saalis kui ka Kreenholmi vabrikus, nautides 
ununenud tunnet nagu mõnd lapsepõlve-
maiustust.

Baltoscandali festival Rakveres. Festi-
vali ühisnimetajad olid nostalgia, masina ja 
inimese suhe ning jäikade ühiskondlike struk-
tuuride kahtluse alla seadmine. Kõik seisun-
did said läbi käidud, ebamugavustundest pi-
sarateni naermiseni. Lemmikud: Liisa Saare-
mäeli ja Emer Värgi „Sihtkoht teadmata 12 
HMR“, Liis Varese „Kus sa oled?“ ja Kim Noble’i 
„Lullaby for Scavengers“. 

MüriaadFESTil 
toimunud „Drag 
Show vol 3“ lennutas 
Sakala 3 hoonel 
piltlikult öeldes 
katuse paigast.
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