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Estonia tuuritab Soomes
Eesti Rahvusballett andis möödunud reedel
esimese «Coppélia» etenduse Tampere-talos,
millega algas pidulikult Rahvusooper Estonia
kahenädalane ringreis Soomes EV 100 puhul.
Pärast nelja etendust Tamperes jätkuvad esinemised Helsingis Aleksanterin teatteris, kus on
kavas ooperid «Pilvede värvid» ja «La traviata», ballett «Kratt», muusikal «Pipi Pikksukk»
ning hariduslikud lasteprojektid. Festivali tipphetkeks on 25. novembril Musiikkitalos toimuv pidulik galakontsert «Eesti-Soome 200»,
mida dirigeerib Vello Pähn.
Rahvusooperi peadirektori Aivar Mäe sõnul on Soome-külastus märgilise tähendusega. «Suhtleme Soomega tihedalt, vahetame sageli ooperi- ja balletisoliste ja anname etendusi Tampere-talos. Nüüd hõivame terveks nädalaks Aleksanterin teatteri, nii esinduslikult ei
ole Estonia Soomes väljas olnud,» ütles Mäe.
Ta lisas, et Musiikkitalos esinevad nad esimest
korda ning küllakutse on saanud ka mõlema
maa presidendid. «See on kindlasti üks Eesti ja
Soome sünnipäeva tipphetki, mida tähistame
heal meelel koos oma naabritega,» märkis Mäe.

Suri AC/DC asutaja
Malcolm Young
Tuntud muusik ja AC/DC kaasasutaja, Austraaliast pärit
rokkstaar Malcolm Young
(pildil) suri 64-aastasena.
Oma suurepäraste riffide ja
rütmilise mängu poolest tuntud Young kannatas viimased
kolm aastat dementsuse all. Viimasel maailmaturneel asendas teda haiguse tõttu sugulane Steve Young. Young suri
kodus, ümbritsetuna lähedastest ja sugulastest. AC/DC rajasid vennad Malcolm ja Angus
Young Sydneys 1973. aastal. Bänd tegutseb
siiani, nende albumeid on müüdud üle 200
miljoni eksemplari.

28.

lennu bakalaureuselavastus
esietendub Eesti Draamateatris
24. novembril. Molière’i «Õpetatud
naised» toob lavakooli tudengitega
lavale Lembit Peterson.

Ilmus «Siuru-raamatu»
uustrükk
Kirjastus Tänapäev andis Siuru 100. aastapäeva puhul välja «Siuru-raamatu» uue trüki. Luuletaja ja teatrikriitiku Artur Adsoni
(1889–1977) «Siuru-raamat» (esmatrükk Rootsis 1949) on üks olulisemaid ja huvitavamaid
mälestusteraamatuid eesti kultuuri- ja eriti
kirjanduselu kohta, alates Estonia teatri avamisest 1913. aastal ja lõpetades Pätsi-Eenpalu «vaikiva ajastuga». Raamatu keskmes on
1917. aasta kevadel rajatud kirjanike rühmitus
Siuru ning selle liikmete Friedebert Tuglase,
Marie Underi, Henrik Visnapuu, August Gailiti, Johannes Semperi ja autori enda elulooline ja loominguline käekäik. Peale selle kirjeldab Marie Underi andunud «paaž» ja hilisem elukaaslane Artur Adson ka kirjanike liidu ja Kultuurkapitali loomist, vabariigi kultuurielu laiemalt, oma tööd filmitsensorina ja
paljut muud.

Arundhati Roy uus romaan
eesti keeles
Äsja ilmus eesti keeles Arundhati Roy uus romaan «Ülima õnnelikkuse kogudus» (2017). See on
«Väikeste Asjade Jumala» autori uus romaan pärast kakskümmend aastat vaikust. Romaan
viib lugeja intiimsele retkele läbi India: vana Delhi kitsastest
kvartalitest ja uue linna tänavatelt
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mägedesse ja orgudesse ning kaugemalegi, sinna, kus sõda on rahu ja rahu on sõda. «Ülima
õnnelikkuse koguduse» on tõlkinud Krista
Eek, avaldas kirjastus Tänapäev.

Andres Puustusmaa film «Rohelised kassid» räägib kahest vanast pätist.

fotod: kaader filmist

KOOSTÖÖ. «Igitee» on enamikus Eestis filmitud, «Luigele» oleme aga kaastootjaks.

PÖFFil esilinastub kaks
uut Eesti mängufilmi
hendrik alla
toimetaja

T

änavuse PÖFFi
kavas on alaprogramm «Eesti
filmi konkurss»,
kus võistlevad
2017. aastal valminud Eesti mängufilmid.
Kolm neist on juba varem kinos jooksnud, PÖFFi ajal esilinastuvad « Mehetapja / Süütu
/ Vari» ning «Rohelised kassid».
Sulev Keeduse film «Mehetapja / Süütu / Vari» koosneb
kolmes eri ajas kulgevast novellist, mis vaatlevad Naist eesti ühiskonnas ja tema vabadust
ise oma saatuse üle otsustada.
Kõiki kolme peategelast kehastab väga muljet avaldavalt Rea
Lest, kes lööb kaasa mitmes
uues Eesti filmis. Eri aegruume ei seo aga mitte ainult peaosatäitja. Nähtamatu niidistik
ühendab kohati üllataval viisil ka teisi tegelasi ja sündmusi, sõltumata sellest, kas on 19.,
20. või 21. sajand. Peale Lesta
osalevad filmis näitlejad Jörgen Liik, Toomas Suuman, Üllar Saaremäe ja Priit Pedajas.
Keeduse viimane mängufilm «Kirjad Inglile» tuli ekraanidele küll juba 2012. aastal, kuid see-eest on tänavu linastunud tema mõjus dokumentaalfilm «Sõda». Mängufilm «Mehetapja / Süütu / Vari» esilinastub 25. novembril.
«Rohelised kassid» on Andres Puustusmaa värske film,
mis vestab kahest vanast pätist, kes on enamiku aja oma
elust on veetnud vanglas. Filmis mängib meie oma Tõnu
Kark ning tema partneriks on
suurepärane vene näitleja Sergei Makovetski.

Rea Lest ja Juhan Ulfsak Sulev Keeduse uues mängufilmis «Mehetapja / Süütu / Vari».

See on film vananemisest,
muutuvast maailmast, traagilistest inimsaatustest, iseendaks jäämiseks, sõprusest ja
armastusest. Kohtutakse uue
aja jõhkrate kurjategijatega, alkohoolikute, poliitaktivistide ja
muude värvikate tegelastega.
«Rohelised kassid» esilinastub
21. novembril.
Ülejäänud kolm filmi Eesti
filmide konkursil on juba varem
kinos jooksnud: Katrin ja Andres Maimiku «Minu näoga onu»,
Priit Pääsukese «Keti lõpp» ning
Rainer Sarneti «November». Eesti filmi konkursi võitja saab Armin Karu välja pandud 3200-eurose stipendiumi.
Programmis «Eesti Olümpiakomitee esitleb» esilinastub 20.
novembril Andres Luidre spordidokumentaal «Ookeani puudutus», mis räägib Teet Daanielist, mehest, kes esimese eestlasena ujus Euroopast Aafrikasse.
Lisaks esilinastub veel kaks
filmi, mida ei saa pidada Ees-

ti omadeks, kuid mis on siiski
Eestiga tihedalt seotud.
26. novembril jõuab ekraanidele soomlaste suurteos «Igitee» (režissöör AJ Annila), mis
põhineb Antti Tuuri samanimelisel romaanil. Film räägib
Ameerikasse rännanud soomlastest, kes suure kriisi ajal
sealt tagasi tulevad ning korraga Stalini kutsel Nõukogude
Venemaale kommunismi ehitama satuvad. Film on suures
osas üles võetud Eestis, samuti mängib seal mitu eesti näitlejat, eeskätt muidugi tänavu
lahkunud Lembit Ulfsak, kellele
see jäigi viimaseks filmirolliks.
Islandi režissööri Ása Helga Hjörleifsdóttiri film «Luik»
esilinastus 19. novembril ning
selle kaastootja on Kopli Kinokompanii. Film räägib üheksaaastaset tüdrukust Sólist, kelle
pere saadab ta ühe varguse pärast metsiku ja üksildase looduse keskele. Aeglane ja pildiliselt
imekaunis kasvamisfilm.

PÖFFil linastuvad Eesti
ja Eestiga seotud filmid
21. Pimedate Ööde filmifestival
17. november – 3. detsember 2017

• «Mehetapja / Süütu / Vari»

(Sulev Keedus) 25., 29. ja 30. novembril

• «Rohelised kassid» (Andres Puustusmaa)
20. novembril, 1. ja 3. detsembril

• «Minu näoga onu» (Katrin ja Andres
Maimik) 25. ja 26. novembril

• «Keti lõpp» (Priit Pääsuke)
26. ja 27. novembril

• «November» (Rainer Sarnet)
23. ja 25. novembril

• «Ookeani puudutus» (Andres Luidre)
20. novembril

• «Igitee» (AJ Annila)

26., 27. ja 28. novembril

• «Luik» (Ása Helga Hjörleifsdóttir)
19., 20. ja 25. novembril

